
UCHWAŁA NR XXXI/259/2021 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 18 czerwca 2021 r.

w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”

Na podstawie art. 18 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) oraz §1 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 uchwały Nr XXV/148/2005 Rady Miejskiej wMakowie 
Mazowieckim z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego” oraz zasad i trybu jej nadawania uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaję się dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Makowie Mazowieckim Odznakę 
„Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

rwiDariusz
Artur Miecznikowski
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Załącznik Nr 1 
do Regulaminu określającego zasady 

i tryb nadawania odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”

WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI

„Za zasługi dla Miasta Maków Mazowiecki”

1. Nazwa instytucji zgłoszonej do wyróżnienia

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego 
ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 5, rok założenia 1969

2. Szczegółowe uzasadnienie wniosku ze wskazaniem wybitnych zasług na rzecz Miasta 
Maków Mazowiecki.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego funkcjonuje od roku 
1969. Ośrodek zapewnia optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży 
z niepełnosprawnością intelektualną. Jest placówką nowoczesną, w której wdraża się 
nowatorskie metody pracy z dzieckiem oraz najnowocześniejszy sprzęt m.in.: urządzenia do 
terapii logopedycznej, terapii SI, terapii Biofeedback, fizykoterapii, rehabilitacji, urządzenia do 
alternatywnych metod komunikacji w tym komunikatory dla dzieci niemówiących. Z dziećmi 
i młodzieżą pracują specjaliści: oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, psycholog, pedagog, 
logopedzi, neurologopeda, rehabilitant, specjalista integracji sensorycznej, specjalista EEG 
Biofeedback, muzykoterapeuta, dogoterapeuta. Placówka umożliwia realizację obowiązku 
szkolnego dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
umiarkowanym, znacznym, głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz ze spektrum 
autyzmu. Celem placówki jest nauczanie samoobsługi i zaradności życiowej, rozwój sprawności 
manualnych i ruchowych, kształtowanie mowy uczniów jako środka porozumiewania się, 
dostarczenie wiadomości o otaczającym środowisku społecznym, przyrodniczym i technicznym, 
wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, 
przygotowanie do samodzielnego na miarę możliwości psychofizycznych każdego ucznia 
funkcjonowania w życiu dorosłym.

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wchodzą:
Przedszkole Specjalne
Dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, z 
niepełnosprawnością sprzężoną oraz dla dzieci z autyzmem.
Szkoła Podstawowa Specjalna
Zajmująca się kształceniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniach: lekkim, 
umiarkowanym, znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz uczniów z autyzmem.



Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna
Zapewniająca kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz 
Aniepełnosprawnością sprzężoną w zawodzie kucharz. t
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniach: umiarkowanym, 
znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz uczniów z autyzmem.
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu 
głębokim.

Dla najmłodszych dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego od momentu wykrycia 
zaburzeń do czasu rozpoczęcia przez dziecko nauki szkolnej placówka organizuje zajęcia 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone cieszące się ogromnym 
zainteresowaniem ze względu na profesjonalizm i skuteczność prowadzonej w Ośrodku terapii. 
W latach 2015-2016 przeprowadzono kompleksową modernizację pomieszczeń szkoły i 
internatu. Dzięki zaangażowaniu w program MEN „Radosna szkoła” placówka w 2013r. zyskała 
piękny, uwzględniający potrzeby dzieci niepełnosprawnych plac zabaw. Sale lekcyjne oraz 
specjalistyczne gabinety, w tym gabinety logopedyczne, sale do terapii wyposażone są w 
najwyższej generacji urządzenia, w tym tablice multimedialne, projektory, zestawy 
komputerowe ze specjalistycznym oprogramowaniem, nowoczesne pomoce dydaktyczne. Jako 
jedyne w powiecie przedszkole funkcjonujące w Ośrodku posiada „Magiczny dywan” 
umożliwiający atrakcyjne prowadzenie zajęć dla najmłodszych. Placówka dysponuje salą 
komputerową z dziesięcioma stanowiskami dla uczniów, dostępem do Internetu, projektorem 
multimedialnym. W komputery wyposażone są sale lekcyjne, świetlice intemackie oraz 
wszystkie specjalistyczne gabinety. Biblioteka posiada elektroniczny systemem obsługi 
katalogu i czytelników. Na bazie pracowni komputerowej opracowano i wdrożono nowoczesny 
system wspomagający edukację, zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem. Placówka 
dysponuje salą doświadczania świata. Dzieci poznają w niej świat wszelkimi zmysłami, 
rozwijając i kompensując zaburzone funkcje, relaksują się, uczą się odbierać i różnicować 
bodźce oraz reagować na nie. Dzieci niepełnosprawne ruchowo poddawane są rehabilitacji 
mającej na celu usprawnianie i zapobieganie wtórnym skutkom niepełnosprawności ruchowej. 
Sala rehabilitacyjna wyposażona jest w profesjonalny sprzęt do fizykoterapii (laseroterapia, 
elektroterapia, krioterapia) i terapii wad postawy. W roku 2002, po 33 latach istnienia nadano 
Ośrodkowi imię ks. Jana Twardowskiego i sztandar. W Ośrodku kultywowana jest pamięć 
poety- patrona SOSzW. Ksiądz Jan Twardowski przyjeżdżał na spotkania z wychowankami 
SOSzW. Podczas jednej z wizyt, w roku 1999 zasadził świerk, rosnący do dzisiaj w ogrodzie 
Ośrodka. Ksiądz Twardowski wielokrotnie gościł uczniów SOSW w swoim domu na 
Krakowskim Przedmieściu. Z okazji 40-lecia istnienia Ośrodka w czerwcu 2009 roku 
zorganizowana została samolotowa pielgrzymka do Lourdes dla dzieci, rodziców oraz 
pracowników placówki. Było to wydarzenie spektakularne. Niezwykle trwale zapisało się w 
pamięci społeczności Ośrodka, wpływając na rozwój duchowy, emocjonalny i poznawczy' 
wychowanków. W roku 2007 placówkę odwiedziła pierwsza Dama -Prezydentowa Maria 
Kaczyńska. Niecodziennym wydarzeniem był również przyjazd ambasadorowych Belgii, 
Kazachstanu, Australii, Peru i Ekwadoru. Osobistości te przyczyniły się do propagowania idei 
integracji niepełnosprawnych, uznania ich praw i podkreślenia wartości, a także promowania



SOSW w środowisku i kraju. Aktywność placówki na rzecz upamiętniania historii, tradycji oraz 
ludzi, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości została doceniona przez 
Polski Urząd do spraw Kombatantów. Panią Dyrektor Kurowską oraz Ośrodek w 2010 roku 
odznaczono zaszczytnymi medalami „Pro Memoria” za „wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci 
o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej 
zakończeniu”. W Ośrodku organizowane były wielokrotnie spotkania z największymi 
autorytetami. Należy tu wymienić dwukrotne wizyty Jego Eminencji Księdza Kardynała Józefa 
Glempa Prymasa Polski, Jego Ekscelencji Biskupa Tadeusza Płoskiego, wizytę Jego Ekscelencji 
Arcybiskupa Tomasza Pety, Jego Ekscelencji ks. Biskupa Płockiego Piotra Libery. Od maja 
2013r. Ośrodek posiada elitarny tytuł Bezpiecznej Szkoły nadany przez Komitet Honorowy, na 
czele którego stoi Marszałek i Wicemarszałek Sejmu RP oraz Wicemarszałek Senatu RP. 
Należymy do Ogólnopolskiego Klubu Bezpiecznych Szkół. W 2015r. placówka uczestniczyła 
w programie „ Chrońmy dzieci” w ramach rządowego programu „ Bezpieczna i przyjazna 
szkoła”. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w swoich działaniach wychodzi naprzeciw 
potrzebom lokalnego społeczeństwa. Zachowuje wysoką jakość pracy przekładającą się na 
podniesienie poziomu funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich sukcesy 
i integrację ze środowiskiem.


