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Piecz^c szkofy/placdwki

Zatqcznik nr 1
') ? 

■' I- ^

PRZYKtAD DOBREJ PRAKTYKI W EDUKAGI 
do opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oswiaty w Biatymstoku

RPU/3696/2022 P 
Data;2022-02-28

Nazwa szkoiy/placowki, w ktorej realizowane jest dzi- 
alanie

Specjalny Ogrodek Szkolno- 
Wychowawczy im. Janusza Korczaka w 
Sokolce

Imi? i nazwisko dyrektora 
szkoiy/placowki

Elzbieta Szomko

Adres Os. Zielone lA 16-100 Sokolka

Imi^ i nazwisko osoby odpowiedzial- 
nej za wartosc merytoryczn^ pub- 
likacji

Marta Kulmaczewska

Zakres
dziaiania;

Edukacja TAK
Wychowanie i profilaktyka TAK
Zaj^cia wspomagaj^ce 
rozwoj ucznia

TAK

Oreanizacia i zarzadzanie
Dziaiania innowacyine TAK

Inne obszary (okreslic 
jakie)

• Wspolpaca ze srodowiskiem lokalnym: indywid- 
ualne osoby celem pozyskania sadzonek roslin

• Wspolpraca spoiecznosci internatu
• Wykorzystanie narz^dzi TiK
• Wykorzystanie pomieszczeh, narz^dzi i sprz^tu 

dost^pnego w osrodku
• Jest wynikiem zainteresowania przyrodniczego 

aulorki i raozliwosci zagospodarownia terenu 
przy osrodka

Temat dziaiania: Program zaj^c z elementami hortiterapii ph. “Rok w ogrodzie”

Czas/okres realizacji zadania:
Rok szkolny 2020/2021
Planowane kontynuowanie programu na kolejny rok szkolny

Cel glowny: Program ma celu wspieranie rozwoju fizycznego i intelektualnego wychowankow, 
wykorzystanie bogaciwa swiata przyrodniczego do wspomagania procesow nauczania, terapii i 
rehabilitacji wychowankow.

Cele szczegolowe: uwrazliwianie wychowankow na pi^kno otaczaj^cej nas przyrody oraz na estetyk? 
najblizszego otoczenia czlowieka, jakimjest park i ogrodek przy osrodku, wdrazanie wychowankow 
do pracy na rzecz wspolnego dobra poprzez wspolnq piclc^gnacjt? ogrodka, rozwijanie zainteresowah 
przyrodniczych, wzmacnianie poczucia wlasnej wartosci wj'chowankow poprzez wskazywanie 
pozytywnych efektow wykonywancj pracy, rozwijanie poczucia poszanowania pracy wiasnej i innych 
osob, wykorzystanie wlasciwosci roslin do wzbogacenia jakosci zycia wychowankow, poprawa 
kondycji fizycznej i odpomosci poprzez fizyczne prace, spacery i przebywanie na swiezym 
powietrzu, usprawTiianie narz^dow wzroku, sluchu, smaku, riichu, w^chu, rozwijanie kreatywnosci, 
wyobrazni poprzez planowanie nowvch roslin w ogrodzie, wykorzystanie elementow roslirmych do



tworzenia prac plastycznych, kompozycji kwiatowych, wdrazanie nawyku zdrowego odzywiania 
poprzez wykorzyslanie warzyw i owocow do przyrz^dzania proslych posilkdw, rozwijanie zdolnosci 
manualnych poprzez wykonywanie precyzyjnych czynnosci, rozwijanie zdolnosci spolecznych 
poprzez wspoln^ prac? i wspolny wysiiek, rozwijanie i ulrwalanie nawyku zachowania zasad 
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania prac na swiezym powietrzu i w 
pomieszczeniach, rowijanie ciekawosci poznawczej.

Opis dzialania:
Program zaj?c „Rok w ogrodzie” adresowany byl do wychowankow intematu SOSW im. Janusza 
Korczaka w Sokdfce, ktorzy chcicii rozwijac zainteresowania przyrodniczc. Program realizowany by! 
w ramach zaj?c opiekunczo - w'ychowawczj'ch w' intemacie SOSW w Sokokc w roku szkolnym 
2020/2021. Program zakladai treki w okresie jednego roku szkolnego w wymiarze 1 godziny 
tygodniowo i byt dostosowany do mozliwoki psychoflzycznych wychowankow. Byly to zadania 
terapeutyczne do realizacji w ogrodzie i pomieszczeniach SOSW w ro^ych porach roku. Do prac 
ogrodniezyeh wykorzystalismy odpowiednio dobranc. bezpieczne narz?dzia. dost?pne w osrodku. 
Tematyk? zaj?c wyznaczal naturalny rytm zmian p6r roku. Jesieni^ wykonywalismy prace 
ogrodniezo-porz^dkowe, zim^ w>'konywalismy ozdoby sezonowe (wiehce, stroiki itp.) z suszonych 
roslin lesnych i ogrodowych, Wiosn^ przygotowywalismy gleb? pod nowe nasadzenia, plewilismy 
rabaty i obserwowalismy rozwqj roslin. Latem - pie!?gnowalismy ogrodek a takze moglismy 
probowac posadzonych przez nas warzyw i owocow. Udzial w zaj?ciach mial charakter dobrowolny, 
ktory wynikal z naturalnego di|zenia do aktywnoki i kontaktu z przyrod^. Program zawieral 
propozycje zaj?c terenowych i warsztaiowych zwi^anych z, uprawq roslin ozdobnych i uzytkowych, 
z piel?gnacj4 ogrodu, z czynnym i biemym obcowaniem z. przyrod^. Kontakt biemy polegal na 
skupianiu si? na doznaniach sensorycznych, poprzez obserwowanie roslinnoki, wshichiwanie si? w 
dzwi?ki nalury, a takze wykorzystywanie inaterialow raultimedialnych, ksi^ek, prasy, gier w celu 
poszerzania wiedzy o przyrodzie. Natomiast obcowanie czynne poiegalo na bezposrednim kontakeie 
z roslinami, dotykanie ich oraz samodzielne zajniowanie si? ogrodem (sianie, sadzenie, pielenie, 
podlewanie. W ramach zaj?c wychowankowie mogli rozwijac swoje zamilowania do przyrody. 
Zaj?cia stwarzaly mozliwosc rozwoju wyobrazni, kreatywnoki i ciekawoki poznawczej. Obcowanie 
z nature, na swiezym powietrzu bylo wyj^tkowo przyjazne dla podopiecznych, poniewaz pobudzalo 
do aktywnoki, wyciszalo, dawalo duzo radoki, rclaksowalalo.

Odbiorcami programu wychowankowie intematu z niepelnosprawnoki^ intelektualn^ w stopniu 
lekkim, umiarkowanym i ze sprz?zeniami (w tym z autyzmemj.W programie brali udzial ch?tni 
wychowankowie. Zadania dostosowane byly do indywidualnych mozliwoki inlelektualnych i 
fizycznych wychowankow.

Opis uzyskanych efektow:
- zaproponowanie nowej, atrakcyjnej formy pracy - “obcowanie z przyrody”
- podniesienie jakosci pracy szkoiy: w^'zwalania nowy'ch form aktywnosci, zdobywania wiedzy 
poprzez doswiadezanie polisensoryezne: dotykanie, patrzenie, sluchanie, w^chanie, smakowanie
- zaangazowanie uezniow w prace na rzecz wspolnego dobra
- wzrost motywacji do zdobywania wiedzy
- wzrost integraeji wsrod wychowankow
- rozwijanie postawy kreatywnej wychowankow poprzez wj'korzystanie wlasciwosci elementow przy- 
rodniezyeh: barw, smakow, zapachow, faktur, plastycznosci. wydawanych dzwi?kdw
- promoeja szkoiy w srodowisku lokalnym
- poprawa percepeji wzrokow'ej, shichowej. dotykowej

Wnioski z realizacji:
Wychowankowie:

- udoskonalili percepeji wzrokowq, shichow^, dotykow^

- nabyli umiej?tnosc rozladowania napi?cia nerwowego i stresu poprzez konstruktywnq prac?

- nabyli umiej?tnosc dokladnego wykonywania zadah i dostrzegania pozytywnych efektow swojej 
pracy



- nabyli umiej^tnosc organizacji pracy wlasnej

- rozwin^Ii umiej^tnosci manualne

- wzbogacili zasob slownictwa. wiedzy przyrodniczej

■ przygotowali si^ do pelnienia rol spokcznych i naw^wania wlasciwych relacji

- utrwalili nawyk dbania o bezpieczenstwo wlasne i innych podczas wykonywania rd^ych prac oraz 
przestrzegania zasad BHP w miejscach pracy

- wzmocnili kondycig fizyczn^
Inslylucje wspomagaj<|ce realizacj^ podj^lych dziaian: indywidualne osoby np (rodzice, inni nauczy- 
ciele) celem pozyskania sadzonek roslin
Trudnosci w realizacji (cwentualne wskazowki w kwestii rozwiqzywania problemow):
- warunki atmosferyczne niesprzyjaj^ce wykonaniu prac w ogrodzie
- niepeinosprawnosc i deficyty wychowankow; zaburzenia integracji sensorycznej, motoryki maiej,
niezgrabtiosc ruchowa, koordynacji ruchowo-wzrokowej
Uzasadnienie zgloszenia;

Prawo oswiatowe nakJada na szkoiy i placdwki obowiqzek tworzenia warunkow do rozwoju 
aktywnosci, w tym krealywnosci uczniow. Ponadto jednym z celow wychowawcy internatu jest 
zapewnienie atrakcyjnych i kreatywnych form sp^dzania czasu wolnego. Takie dziatania u nas w 
osrodku jest realizowane po raz pierwszy. Program powstal w odpowiedzi na potrzcbny 
wychowankow, ktorzy przebywajjj w internacie od poniedzialku do pii|tku - caly rok szkolny, ktory 
obejmuje prawie caly rok kalcndarzowy, a co za tym idzie wychowankowie mogq obserwowac 
zmiany zachodz^ce w przyrodzie przez 4 pory roku. Chciatam stworzyc now^ form? aktywnosci, 
ktora wyzwoli u wychowankow poczucie sukcesu, a zarazem da poczucie zadowolenia, wyciszenia i 
relaksacji a takze nauczy konstruktywnej pracy, klort) b^d^ mogli wykorzystac w przysziosci w 
doroslym zyciu. Dodatkowo osrodck dysponuje miejscem, gdzie mozna “kontaktowac si?” z 
przyrod^; park przy osrodku, ogrodek a takze baz? z potrzebnymi pomieszczeniami i narz?dziarai. 
Maj^c na uwadze roaiorodnosc zaburzeh psychotizycznych wychowankow oraz rodzaje 
niepelnosprawnosci - hortiperapia oddziatywujc na wychowankow terapeutycznie, zdrowotnie i 
edukacyjnie. Bezposredni czynny i biemy konlakt z przyrodq umozliwia podopiecznym:
likwidowanie zaburzeh sensorycznych, rozwijanie orientacji w schemacie wiasnego ciala oraz w 
przestrzeni, oswojenie z roznymi bodzcami, osi^ganie stanu relaksacji, lepsze rozumienie otoczenia, 
motywowanie do podejmowania aktywnosci, rozwijanie spostrzegaw'czosci, uwagi i pami?ci 
sensorycznej, zwi?kszanie ch?ci do nawiqzywania kontaktu, wywotywanie zadowolenia i poczucia 
bezpieczehstwa. Wychowankow'ie niepelnosprawni najlepiej si? ucz^ i pokonuj^ trudnosci, gdy 
zaangazowane maj^ wszystkie zmysiy np. wzrok, sluch. dotyk, zapach. Program jest rowniez 
wynikiem osobistego zainteresowania, ktorym chcialabym si? podzielic z innymi oraz wiasnych 
doswiadczeh zwi^zanych z prac^ w ogrodzie.

Wykaz z^^czmikow:
Zal^cznik nr 1. Formularz zgloszenia przykladu Dobrej Praktyki
Z^^cznik nr 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych autora - dziaian- zamieszczonych na 
stronie intemetowej Kuratorium Oswiaty w' Biaiymstoku 
Zal^cznik nr 3. Oswiadczenie dotycz^e praw autorskich
Zai^cznik nr 4. Zgoda na publikacj? wizerunku na stronie intemctow'cj Kuratorium Oswiaty w Bia
iymstoku
Zai^znik nr 5. Piytka ze zdi?ciami z Programu zaj?c z elementami hortiterapii ph. „Rok w ogrodzie’
Wyrazam zgod? na opublikowanie na stronie intemetowej Kuratorium OSMaW^KKaiymstoku 
przedstawionego przykladu „Dobrej Praktyki” Szkohio'

............ ......................................................Miejscowo^d, data Podpis dyrektora szkoiy/plac6wki



Zalqcznik nr 2

20c<^.^i2- ^-2

miejscowosc I data}

(imi^ i nazwiska autora dobrej praktyki)

- L^ifcJeouezc^^
f ^iejsce pScy (/ ^ Cc

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrazam zgod^ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Podlaskiego Kuratora Oiwlaty, 
ul. Rynek Koiciuszki 9, 15-950 Biatystok, w celu nieodptatnej publikacji przyktadu „Dobrej Praktyki" 
na stronie internetowej Kuratorium Oswiaty w Biatymstoku .

(data i czytelny podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podlaski Kurator Oswiaty, adres: ui. Rynek 
Kokiuszki 9,15-950 Biaiystok.

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Kuratorium Oswiaty w Biatymstoku: inspektor ochrony 
danych: Lestaw Szuizuk, Kuratorium Oswiaty w Biatymstoku, ul. Rynek Kokiuszki 9, 15-950 Biatystok, 
tel. 85-748-48-05, email:iod(5>kuratorium.biatystok.pi.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?da w celu nieodptatnej publikacji przyktadu „Dobrej Praktyki" 
na stronie internetowej Kuratorium Oswiaty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporzqdzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b 
fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich 
danych oraz uchyienia dyrektywy 95/46/WE {ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych).

4. Ponadto Odbiorcg/ami Pani/Pana danych osobowych b^d^;
- osoby korzystajqce ze strony internetowej Kuratorium Oswiaty w Biatymstoku;

inne podmioty uprawnione do podejmowania czynnoki prawnych 
z przykfadem „Dobrej Praktyki"

zwi^zanych

5. Pani/Pana dane osobowe nie bpdg przekazywane do paristwa trzeciego.

6. Pani/Pana dane osobowe b^dg przechowywane przez okres realizacji sprawy oraz prawnie ustatony 
okres archiwizacji (10 iat).

7. Ma Pani/Pan prawo zqdac od Podlaskiego Kuratora Oswiaty:
1) dost^pu do swoich danych osobowych;
2) sprostowania swoich danych osobowych;
3) cofni^cia swojej zgody w dowolnym momencie, ktbre wptynie na usuni^cie publikacji i nie wptynie 

na legalno^d przetwarzania danych osobowych do czasu wycofania zgody.

8. Jezeli Pani/Pan uzna, ze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest nieprawidtowe, 
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych.
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9. Podanie przez Pani^Pana danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie uniemozliwi realizacjQ celu, 
0 ktorym mowa w pkt 3.

10. Pani/Pana dane osobowe nie b^dq podlegaty zautomatyzowanym procesotn podejmowania decyzji 
przez Podlaskiego Kuratora Oswiaty, wtym profilowaniu.

...
Z klauzulq informacyjnq zapoznatam/em si§
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Zaiqcznik3

O^WIADCZENIE

.................................................................................
.................................................................................................................................................

i akceptuj? zasady publikacji dobrych praktyk zamieszczone na stronie Kuratorium Oswiaty 
w Biafymstoku - https://www,kuratorium.biaivstok.Di. Menu/nadzor pedagogiczny/ dobre 
praktyki.
Oswiadczam, ze opracowana przeze mnie pubiikacja:

- nie narusza praw osob trzecich, w szczegdinoki praw autorskich,
- zawiera treki zgodne z przepisami prawa.

Jednoczesnie oswiadczam, iz do ww. publikacji przysfugujq mi zarowno osobiste, jak 
i majqtkowe prawa autorskie, zgodnie z ustawq z dnia 4 iutego 1994 r. o prawach autorskich 
i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1231 z p6z. zm.).

Oswiadczam, iz ja nizej podpisana/ny przesytam do umieszczenia nieopfatnie na stronie
Kuratorium Oswiaty w Biafymstoku publikacj^ mojego autorstwa, jako Dobr^Praktyk^ pt:

W przypadku wyst^pienia przeciwko Kuratorium Oswiaty w Biafymstoku przez osoby trzecie 
z roszczeniami wynikajqcymi z naruszenia ich praw autorskich, zobowigzuj^ si^ do ich 
zaspokojenia i zwoinienia Kuratorium Oswiaty w Biafymstoku z obowiqzku swiadczen z tego 
tytufu. W przypadku dochodzenia na drodze sgdowej przez osoby trzecie roszczen 
wynikajqcych z naruszenia ich praw autorskich przeciwko Kuratorium Oswiaty 
w Biafymstoku, zobowi^zuj^ si^ do podj^cia wszeikich czynnoki w ceiu zwoinienia 
Kuratorium Oswiaty w Biafymstoku z udziafu w sprawie.

Dofo i podpis autora/autordw publikacji



Zaigcznik4

Zgoda na publikacj^ wizerunku na stronie internetowej Kuratorium Oswiaty
w Biatymstoku

20^<ir.
. miejscowosc/data

imi^ i nazwisko

Wyrazam zgod^ na publikacj^ mojego wizerunku/whzerunku mojego dziecka.

{imi? i nazwisko dziecka)........... ................................................................................................

na stronie internetowej, Kuratorium Oswiaty w Biatymstoku, Rynek Kosciuszki 9, 15-950 

Bialystok.

/^ce.

czytelny podpis



Zaf^cznik4

Zgoda na publikacj^ wizerunku na stronie internetowej Kuratorium Oswiaty
w Biatymstoku

miejscowosc/data

imi? i nazwisko

Wyrazam zgod? na publikacj? mojego wizerunku/wizemnku mojego dziecka

{imi§ i nazwisko dziecka)....... ........................... .......................................................................

na stronie internetowej, Kuratorium Oswiaty w Biatymstoku, Rynek Kosciuszki 9, 15-950 

Biatystok.

/ytelny podpis



Zaiqantk 4

Zgoda na pubiikac]^ wizerunku na stronie internetowej Kuratorium O^wiaty
w Biatymstoku

imi^ i nazwisko

miejscowosc/data
2(SL.

Wyrazam zgod§ na publikacj? mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka
(imi? i nazwisko dziecka)........ .............................te.f..:Jr.:^dkHrh:.........................................

na stronie internetowej, Kuratorium Oswiaty w Biaiymstoku, Rynek Koiciuszki 9, 15-950 

Biatystok.

i^zytelny podpis



Zai^cznik 4

Zgoda na publikacj^ wizerunku na stronie internetowej Kuratorium Oswiaty
w Biatymstoku

miejscowosd/data

imi§ i nazwi^

Wyrazam zgod^ na publikacj^ mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka

(imi^ i nazwisko dziecka)........ .................................................................................................

na stronie internetowej, Kuratorium Oswiaty w Biatymstoku, Rynek Kosciuszki 9, 15-950 

Biatystok.

i/ \

czytelny podpis \lj 
y



Zat^cznik4

Zgoda na publikacj^ wizerunku na stronie internetowej Kuratorium O^wiaty
w Biatymstoku

imi^ 1 nazwisko

20^r.
miejscowosc/data

Wyrazam zgod^ na publikacj^ mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka

{imi§ i nazwisko dziecka)..... ....................................... .............................................................

na stronie internetowej, Kuratorium Oswiaty w Biatymstoku, Rynek Kosciuszki 9, 15-950 

Biatystok.

czytelny podpis



Zafqcznik4

Zgoda na publikacj^ wizerunku na stronie internetowej Kuratorium Oiwiaty
w Biatymstoku

imi^ i nazwisko

miejscowosc/data

Wyrazam zgod? na publikacj? mejegcrwiterunku/wtzerunku mojego dziecka
(imi§ i nazwisko dziecka).............................C.(±;^.Li.!.iSSin........................................

na stronie internetowej, Kuratorium Oswiaty w Biatymstoku, Rynek Kosciuszki 9, 15-950 

Biatystok.

czytelny podpis



Zai^cznik 4

Zgoda na publikacjQ wizerunku na stronie internetowej Kuratorium Oiwiaty
w Biatymstoku

20.^.
miejscowosc/data

imi§ i nazwisko

Wyraiam zgod^ na publikacj^ mojego wizemnku/wizerunku mojego dziecka 

(«mi§ i nazwisko dziecka)............................ .........................................................

na stronie internetowej, Kuratorium Oswiaty w Biatymstoku, Rynek Kosciuszki 9, 15-950 

Biatystok,

czytelny podpis



Za^cznik4

Zgoda na pubiikacj^ wizerunku na stronie internetowej Kuratorium Oswiaty
w Biatymstoku

imiQ i nazwisko V

miejscowoid/data

Wyrazam zgod^ na publikaq^ mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka

{imiQ i nazwisko dziecka)...................................... .........................................................

na stronie internetowej, Kuratorium Oswiaty w Biaiymstoku, Rynek Koiciuszki 9, 15-950 

Biatystok.



Zaf^cznik4

Zgoda na publikacj^ wizerunku na stronie internetowej Kuratorium Oiwiaty
w Biafymstoku

... io.L2x.
miejscowoi^/data

imi^ i nazwisko

Wyrazam zgod^ na publikacj^ mejogo wwawnku/wizerunku mojego dziecka

(imie i nazwisko dziecka)... ........................................ ........................................-..........

na stronie internetowej, Kuratorium Oswiaty w Biatymstoku, Rynek Kosciuszki 9, 15-950 

Biatystok.

....C f(i
'czytelny podpis



Za4^cznik4

Zgoda na pubiikacj^ wizerunku na stronie internetowej Kuratorium Oiwiaty
w Biatymstoku

.......
Imif i nazwisko

zol^r-
miejscowo^d:/data

Wyrazam zgod^ na publikacj^ mojegowizerunku/wizerunku mojegodziecka

(imi^ i nazwisko dziecka)....... ..................................................................................................

na stronie internetowej, Kuratorium Oswiaty w Biatymstoku, Rynek Kosciuszki 9, 15-950 

Biatystok.

'^Ludo--^
czyfe/ny podpis


