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Kilka słów o placówce;
Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach jest jedyną w Powicie Siemiatyckim placówką kształcenia
specjalnego obejmującą edukacją, terapią i rewalidacją oraz opieką i wychowaniem 70 wychowanków dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym,
znacznym i głębokim oraz autyzmem i sprzężoną niepełnosprawnością. Niepełnosprawni podopieczni to dzieci
i młodzież mieszkające w domach rodzinnych, pochodzące z terenu całego Powiatu Siemiatyckiego /50
wychowanków/ oraz przebywający na stałe w ZOL w Bacikach Średnich /20 wychowanków/. Wszyscy
uczęszczają na zajęcia w jednostkach organizacyjnych Zespołu;
 Szkoły Podstawowej Specjalnej w Siemiatyczach
 Gimnazjum Specjalnego w Siemiatyczach
 Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Siemiatyczach
 Filii Szkoły Podstawowej Specjalnej przy SP ZOL dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich
Oprócz obowiązkowych zajęć w realizowanych w ramach obowiązku szkolnego wychowankowie maja
zapewnione dodatkowe terapie w formie rewalidacji indywidualnej, m.in. dogoterapii, rehabilitacji,
hydroterapii, zajęć Ruchu Rozwijającego Metodą Weroniki Sherborne, zajęć muzykoterapii, zajęć orientacji
przestrzennej i poruszania, terapii logopedycznej oraz nauki alternatywnych metod komunikacji, zajęć
integracji sensorycznej, socjoterapii oraz gimnastyki korekcyjnej, terapii w Sali doświadczania świata.
Ponadto w ramach zajęć dodatkowych korzystają z terapii wspomagającej z wykorzystaniem
komputera, zajęć kulinarnych, arteterapii, teatroterapii, drużyny harcerskiej „Nieprzetartego Szlaku” oraz
zajęć UKS „Promyk”.
W ciągu krótkiego
okresu czasu placówka objęła specjalistyczną terapią dużą liczbę dzieci
niepełnosprawnych. Rozwój placówki na rzecz terapii dzieci i młodzieży specjalnej troski był możliwy w
ogromnej mierze dzięki pomocy życzliwym darczyńcom i wszystkim ludziom dobrej woli wspierającym
placówkę finansowo /m.in. poprzez przekazanie 1% podatku/, ale również w każdej innej formie, m.in.
rzeczowej i organizacyjnej. To dzięki nim ZSS jest w stanie zapewnić swoim wychowankom formy terapii, które
dają szansę funkcjonowania w przyszłym życiu na miarę indywidualnych możliwości. Każda pomoc jest cały
czas bardzo potrzebna w związku z realizacją celów statutowych na rzecz niepełnosprawnych wychowanków.
Przy ZSS w Siemiatyczach działa Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w
Siemiatyczach.
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Siemiatyczach zostało powołane w
1999r. z inicjatywy niewielkiej grupy rodziców i nauczycieli dzieci niepełnoprawnych z terenu Powiatu
Siemiatyckiego. W roku 2008 uzyskało status organizacji pożytku publicznego. W 2007r. za swój główny cel
obrało wspieranie działalności statutowej Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach na rzecz podopiecznych
placówki - dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i fizycznie, tj. uczniów dojeżdżających na zajęcia
w systemie dziennym , a mieszkających na co dzień w domach rodzinnych oraz pacjentów ZOL w Bacikach
Średnich. Niejednokrotnie stowarzyszenie wspierało finansowo, rzeczowo oraz merytorycznie również inne
osoby niepełnosprawne, nie będące uczniami ZSS w Siemiatyczach, a zamieszkujące teren Powiatu
Siemiatyckiego.
Członkami stowarzyszenia są pracownicy Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach oraz rodzice
wychowanków. Wszyscy bez wyjątku na rzecz stowarzyszenia pracują nieopłatnie i nie szczędzą wysiłku aby
każdemu podopiecznemu stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę indywidualnych możliwości.
Podopieczni stowarzyszenia to dzieci i młodzież w wieku 3-25 lat. Wszyscy bez wyjątku wymagają
szeroko pojętej terapii i rehabilitacji ze względu na niepełnosprawność intelektualną, ale również liczne
problemy wynikające z dziecięcego porażenia mózgowego, niepełnosprawności fizycznej, niepełnosprawności
sprzężonych, autyzmu, zaburzeń zachowania, Zespołu Downa, małogłowia, wodogłowia, rozszczepu
kręgosłupa, padaczki, wady serca , braku lub opóźnienia mowy oraz licznych chorób genetycznych.

Każda forma terapii wymaga dużych nakładów finansowych. Dlatego tak ogromne znaczenie ma
wsparcie finansowe , m.in. każdy 1% podatku przekazany na rzecz podopiecznych stowarzyszenia. Dzięki
przekazanym środkom finansowym pochodzącym z 1% podatku na rzecz PTWK o. Terenowy w Siemiatyczach
możliwa jest realizacja planów i zamierzeń związanych z terapią niepełnoprawnych wychowanków Zespołu
Szkół Specjalnych w Siemiatyczach.
Dotychczas udało się m.in. udzielić indywidualnego wsparcia finansowego rodzicom dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej z przeznaczeniem na dofinansowanie, m.in.:
 zakupu lekarstw,
środków pomocniczych i pielęgnacyjnych
niezbędnych w codziennym
funkcjonowaniu dziecka niepełnosprawnego, a wspomagających proces leczenia i rehabilitacji ;
 zabiegów rehabilitacji dzieci oraz usług pielęgnacyjnych dziecka związanych z codziennymi zabiegami
cewnikowania;

konsultacji lekarskich oraz prowadzonych diagnoz związanych z chorobą dzieci;
 zakupu wózków inwalidzkich;
 zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania ;
 turnusów rehabilitacyjnych uczniom szkoły.
Ponadto dofinansowano:
 zakup środków terapeutycznych przeznaczonych do terapii podczas zajęć prowadzonych w Zespole
Szkół Specjalnych w Siemiatyczach, m.in. zajęć teatroterapii, muzykoterapii, rewalidacji
indywidualnej, zajęć logopedycznych i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 zakup wyposażenia oraz urządzenie sal do terapii - „Sali doświadczania świata” oraz „Sali integracji
sensorycznej ”;
 dodatkowe zajęcia z muzykoterapii z udziałem wszystkich uczniów szkoły;
 wyjazdy rehabilitacyjne na basen;
 wyjazdy na wycieczki mające na celu rehabilitację społeczną niepełnosprawnych podopiecznych,
m.in. wycieczki do Kazimierza, Nałęczowa, Mikołajek, kilkakrotnie do Warszawy , Kadzidłowa i wielu
innych;
Członkowie stowarzyszenia starają się budzić i pogłębiać wrażliwość społeczną różnych środowisk do
działania na rzecz osób niepełnosprawnych m.in. poprzez dofinansowanie i współorganizację z Zespołem Szkół
Specjalnych w Siemiatyczach uroczystości z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, m.in.
 cyklu przedstawień teatralnych „Integracja przez teatr”- przedstawienia o tematyce
bożonarodzeniowej w wykonaniu uczniów szkoły specjalnej prezentowane na scenie SOK oraz w
budynku szkoły dla szerokiej społeczności Powiatu Siemiatyckiego, tj. przedszkolaków siemiatyckich
przedszkoli oraz uczniów szkół powiatowych- podstawowych, gimnazjalnych i średnich, seniorów, a
także także zaprzyjaźnionych darczyńców;
 Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych
oraz Podlaskiej Spartakiady Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej w Siemiatyczach - imprezy z odbywającej się od kilku lat z udziałem dzieci i
młodzieży niepełnoprawnej z różnych placówek kształcenia specjalnego oraz WTZ województwa
podlaskiego i mazowieckiego;
Celem wszystkich realizowanych działań jest rozwijanie autonomii wychowanków niepełnosprawnych
intelektualnie i fizycznie, wdrażanie do funkcjonowania w życiu społecznym, rozumienia i uznawania norm
społecznych, a w szczególności wyposażenia niepełnosprawnego dziecka stosowanie do jego indywidualnych
możliwości i potrzeb w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu;
 porozumieć się w najpełniejszy sposób z otoczeniem werbalnie lub z pozawerbalnie,
 zdobyć maksymalną samodzielność w zakresie zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych oraz
być zaradnym w życiu codziennym adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i
umiejętności oraz posiadać poczucie decydowania o sobie ;
 uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami społeczeństwa ,
znając i przestrzegając ogólnie przyjętych norm współżycia zachowując prawo do swej
inności……………..

