
„Chociaż nie wiem jak wygląda  
Twój świat, 

pokażę Ci mój…” 
Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-

Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży  
z Autyzmem w Malborku 

1997-2017 



1 września 1997 

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych  
w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom 

Autystycznym i Osobom z Trudnościami 
 w Komunikowaniu się powstaje pierwszy  

w Malborku, a drugi w Polsce 

 

OŚRODEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM 



1 września 1997 



1 września 1997 

   Głównym celem powstania ośrodka było 
stworzenie miejsca do terapii i edukacji dzieci 
z autyzmem, ponieważ nie było dla nich  
miejsca w ówczesnym systemie oświaty 

  Pierwsza siedziba ośrodka mieściła się  na 
poddaszu PrzedszkolaNiepublicznego„Krasnal”  
w Malborku 



1 września 1999 

• Po dwóch latach ośrodek przeniósł swą 
siedzibę  do Parafii pod  wezwaniem Ducha 
Świętego w Malborku  

 

• 1 września 1999  14 dzieci rozpoczęło naukę  
w ośrodku 

 



1 września 1999 

 



1 stycznia 2003 

Powiększająca się liczba dzieci konsultowanych 
w ośrodku i wzrost liczby wychowanków 
wpłynął na konieczność kolejnej 
przeprowadzki 

Rok 2003 ośrodek rozpoczął w pomieszczeniach 
nad salą gimnastyczną II Liceum 
Ogólnokształcącego w Malborku 

Wraz z przeprowadzką rozpoczął się dynamiczny 
rozwój ośrodka  

 



1 stycznia 2003 

 

 



1 stycznia 2003 



Rok szkolny 2002/2003-2006/2007 

• Ośrodek nawiązał współpracę z Fundacją Barbary 
Piaseckiej Johnson z USA i został przez Fundację 
wyposażony w sprzęt i pomoce edukacyjne dla 
dzieci z autyzmem 

• Ośrodek nawiązał współpracę z Fundacją 
Batorego, która sfinansowała cykl szkoleń kadry 
pedagogicznej 

• We współpracy z Państwowym Funduszem 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ośrodek 
został doposażony w pomoce dydaktyczne oraz 
zabawki 
 



Rok szkolny 2002/2003-2006/2007 



Rok szkolny 2002/2003-2006/2007 

• Dzięki zrozumieniu władz Powiatu Malborskiego 
zajęcia edukacyjne odbywały się w systemie  
1 na 1  

• Taki system nauki owocował wysokimi 
osiągnięciami edukacyjnymi naszych 
podopiecznych - kilkoro wychowanków po 
wcześnie rozpoczętej terapii w ośrodku 
rozpoczęło samodzielną naukę w szkołach 
masowych 

• Swoją działalność rozpoczął podziwiany przez 
publiczność Zespół Teatralny Płomyki 
 



SUKCESY EDUKACYJNE OŚRODKA 



1 września 2007 



Rok szkolny 2007/2008-2011/2012 

• Pierwsze „nastoletnie” lata ośrodka to czas 
intensywnego rozwoju zawodowego nauczycieli 

• Rozpoczęły się przygotowania do otwarcia 
Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju przy 
placówce 

• 1 września 2010 pierwszych troje dzieci 
rozpoczęło zajęcia wczesnego wspomagania 
rozwoju prowadzone według autorskiego 
programu pracowników SORW opracowanego w 
oparciu o metody pracy dostosowane do potrzeb 
małych dzieci 



Rok szkolny 2007/2008-2011/2012 

• Zespół Płomyki zaczął odnosić sukcesy na 
scenach teatralnych powiatu malborskiego i 
całego województwa pomorskiego 



Rok szkolny 2007/2008-2011/2012 



Rok szkolny 2007/2008-2011/2012 

• W ośrodku robiło się coraz mniej miejsca dla 
wciąż powiększającej się gromadki dzieci 

• Czas wypełniony był organizacją uroczystości 
pomocnych w gromadzeniu środków 
finansowych na nową-docelową siedzibę 
ośrodka 

• Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się 
organizowany w grudniu w Ośrodku 
Konferencyjnym KARWAN Wieczór z Aniołem 



Wieczór z Aniołem  
09 grudnia 2011 



Wieczór z Aniołem  
09 grudnia 2011 



1 września 2012 

• Decyzją Zarządu Powiatu Malborskiego 
ośrodek został przeniesiony do Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 
Malborku na ul Jagiellońskiej 

• Od 1 września 2012 ośrodek zajął II piętro 
”starego” internatu 

• Docelowo na potrzeby ośrodka miały zostać 
przeznaczone II piętra 



12 grudnia 2012 



Rok szkolny 2012/2013-2013/2014 

• Czas szybkiego powiększania się liczby dzieci 
objętych opieką ośrodka ( z 16 w roku szkolnym 
2011/2012 do 25 w roku szkolnym 2013/2014) 

• Jednocześnie następuje bardzo intensywny 
rozwój Zespołu Wczesnego Wspomagania 
Rozwoju Dziecka 

• Rok szkolny 2013/2014 to czas bardzo owocnej 
współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom 
Autystycznym w Gdańsku 



Program „Zrozumieć Autyzm” 

• W styczniu 2013 ośrodek przystąpił do programu 
„ Zrozumieć Autyzm” 

• W ośrodku zorganizowano Punkt Konsultacyjny 
dla rodzin dzieci z autyzmem z terenu powiatów 
malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego  
i nowodworskiego 

• Kadra ośrodka dzięki dofinansowaniu  
z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej przechodzi 
kolejny cykl specjalistycznych szkoleń 



Punkt Konsultacyjny przy SORW dla 
Dzieci i Młodzieży z Autyzmem 



2012-2017 

• Ośrodek  realizuje we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym 
i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu się 
projekty skierowane do rodzin dzieci z autyzmem: 

• „Ciepła dziecięca dłoń gdy przyjaciel to koń”-
program zajęć hipoterapeutycznych dla dzieci z 
autyzmem 

• „Razem łatwiej” program wsparcia dla rodzin 
dzieci z autyzmem 

 



 
„Zaświeć się na niebiesko dla 

Autyzmu” 
 W kwietniu każdego roku ośrodek organizuje 

cykl imprez propagujących problematykę 
autyzmu w środowisku lokalnym oraz 
umożliwiających rodzinom dzieci z autyzmem 
integrację z mieszkańcami powiatu 



„Niebieski Marsz” 



„Niebieski Marsz” 



Podświetlenie Szkoły Łacińskiej 



Na Niebiesko Dla Autyzmu 



Piknik Biegowy „Dla Autyzmu" 



Koncerty „ Niebieskie Duety”  
i „Niebieskie Dźwięki” 

Wicestarosta Powiatu Malborskiego w roli…Gajowego 



Koncert Niebieskie Duety  

Burmistrz Miasta Malborka w 
roli…Wilka ;) 



Historia pewnej przyjaźni  



Historia pewnej przyjaźni 



2 grudnia 2017  
Mecz Przyjaźni Lechia Gdańsk – Górnik 

Wrocław 



5 grudnia 2017 

• Ośrodek zajmuje dwa piętra „starego 
internatu” Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Malborku 

• Pod stałą opieką ośrodka przebywa 26 dzieci w 
wieku od 3 do 18 lat 

• Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju 
obejmuje opieką 22 dzieci 

• Razem w roku szkolnym 2017/2018 w ośrodku 
uczy się 48 dzieci 



5 grudnia 2017 

• W ośrodku pracuje 14 nauczycieli pedagogów 
specjalnych - oligofrenopedagogów , w tym: 

• 1 logopeda 

• 1 neurologopeda 

• 4 specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka 

• 4 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i 
przedszkolnej 

• 1 terapeuta integracji sensorycznej 



5 grudnia 2017 

• Program i koncepcja pracy ośrodka opiera się 
na przebadanych naukowo i sprawdzonych co 
do skuteczności w terapii dzieci z autyzmem 
metodach pracy, których źródłem są 
prawidłowości wynikające z psychologii 
rozwojowej dziecka 

 

 



5 grudnia 2017 

• Kluczową metodą pracy w ośrodku jest terapia 
behawioralna – jedyna metoda terapii dedykowana 
dzieciom z autyzmem, której skuteczność została 
dowiedziona w badaniach naukowych 

• W naszej pracy stosujemy przede wszystkim Pozytywne 
Wspieranie Zachowań  PBS( Positive Behaviour 
Support) czyli  model pracy, w którym  interwencje 
realizowane według modelu PBS mają na celu przede 
wszystkim podniesienie jakości życia danej osoby, a 
także zminimalizowanie jej problemowych zachowań, 
które stanowią barierę do integracji społecznej. 
 



5 grudnia 2017 

• Głównym celem naszej pracy jest stworzenie 
świata przyjaznego dla każdego z naszych 
uczniów 

• Nie obiecujemy cudów i nie dokonujemy „cudów” 

• Każdego dnia staramy się być możliwie 
najlepszymi nauczycielami naszych dzieci  

    i każdego dnia popełniamy błędy 

• Jednak analiza popełnianych błędów pomaga 
nam pracować lepiej i popełniać ich coraz mniej  



5 grudnia 2017 

• Każdy dzień w naszym ośrodku to lekcja 
wytrwałości, cierpliwości i pokory. I jest to 
lekcja dla nas nauczycieli 

• Pracujemy w miejscu wyjątkowym. W miejscu 
o którym dzieci z autyzmem mówią i myślą 
„Mój świat” 



5 grudnia 2017 

• Każdy dzień to dla nas lekcja tego, co w życiu 
ważne i najważniejsze 

• A nie ma chyba nic ważniejszego niż uśmiech 
dziecka 

• Zapraszam do wysłuchania naszych dzieci 

 

 



Nasz ośrodek w oczach dzieci  
i młodzieży 


