
                                                              
 

 

                                           

Powiat Świdnicki w Świdniku w dniu 28 lipca 2021 r. podpisał  umowę powierzenia Grantu 

na realizację przedsięwzięcia grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu 

Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). Umowa 

została podpisana  pomiędzy Skarbem Państwa – Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w 

Warszawie a Powiatem Świdnickim w Świdniku. Grant  realizowany w ramach II Osi 

priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki 

publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu 

oświaty. 

Wartość dofinansowania na realizację zadania wynosi: 

1 860 238 zł 

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW) jako ważne 

ogniwa systemu edukacji pozwolą, wykorzystując doświadczenie praktyków – nauczycieli i 

specjalistów przedszkoli specjalnych, szkół specjalnych i placówek specjalnych – szerzej 

oraz skuteczniej działać na rzecz inkluzji społecznej i edukacyjnej dzieci, młodzieży i 

uczących się dorosłych osób ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. 

Do pełnienia roli SCWEW w Powiecie Świdnickim został wskazany Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku.  

Wsparciem zostanie objętych 8 placówek ogólnodostępnych, z Powiatu Świdnickiego, 

Lubelskiego i  i Łęczyńskiego, tj.: 

Szkoła Podstawowa im. Marii Wójcik w Krępcu Zespół Szkół Nr 1 im. C.K. Norwida w 
Świdniku 

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w 
Świdniku 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świdniku 

Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 w Świdniku Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łęcznej 

Szkoła Podstawowa  w Kalinówce Zespół Szkół w Piaskach 

 

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację 

Włączającą  (SCWEW) realizowane będzie  do 30 czerwca 2023 r. 

 



                                                              
 

 

Główne obszary działalności SCWEW będą obejmowały: 

1. Działalność szkoleniowo- doradcza, która stanowi główny przedmiot współpracy 

SCWEW z przedszkolami i szkołami ogólnodostępnymi i ich wsparcie. 

2. Działalność związana w wyposażeniem dzieci/uczniów oraz osób uczestniczących w 

kształceniu ustawicznym w sprzęt specjalistyczny, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz 

dostosowane podręczniki lub dobór sprzętu. 

3. Działalność informacyjna i promocyjna związana z budowaniem przyjaznego środowiska 

dla edukacji włączającej. 

4. Współpraca z innymi partnerami w celu wymiany doświadczeń oraz koordynacji i 

spójności działań. 

Zadania realizowane przez SCWEW to m. in: 

1. Rozwijanie kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie 

prowadzenia edukacji włączającej. 

2. Wspieranie dyrektorów przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, w szczególności w 

zakresie: 

– tworzenia odpowiednich warunków i organizacji pracy do prowadzenia edukacji włączającej; 

– monitorowania wdrażania edukacji włączającej; 

– prowadzenia działań interwencyjnych skierowanych do nauczycieli, rodzic ów, opiekunów i 

dzieci/uczniów. 

3.  Prowadzenie modelowych zajęć na terenie przedszkoli i szkól ogólnodostępnych (w tym lekcji 

pokazowych), których celem jest demonstracja skutecznych technik i metod pracy z 

dzieckiem/uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi . 

4.  Rozwijanie kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie działań 

interwencyjnych skierowanych do dzieci/uczniów i ich rodzin. 

5. Współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i ośrodkami doskonalenia 

nauczycieli w zakresie wsparcia udzielanego przedszkolu/szkole. 

6.  Konsultacje dla rodziców i dzieci za pośrednictwem przedszkola/szkoły. 

7. Utworzenie wypożyczalni i wypożyczanie pomocy dydaktycznych oraz sprzętu 

specjalistycznego koniecznego do pracy z dziećmi/uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami 

edukacyjnymi, a także przygotowanie kadry przedszkoli i szkół do efektywnego wykorzystania 

tych pomocy. 

8. Wspieranie nauczycieli specjalistów przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w przygotowywaniu 

materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do bieżącej pracy z dzieckiem/uczniem w 

klasie o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. 

9. Wspieranie rozwoju włączających społeczności lokalnych (w tym działania informacyjne, 

upowszechniające ideę edukacji włączającej, podnoszące świadomość władz lokalnych, 

pracowników innych placówek i lokalnej społeczności). 

W każdym przedszkolu/szkole objętej wsparciem, współpracującej z SCWEW zostanie 

powołany koordynator ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW. 

Kontakt: SCWEW przy SOSW w Świdniku, ul. C.K.Norwida, 21-040 Świdnik,  

               Tel: 730-555-361, mail: scwew@sosw.eu   

mailto:scwew@sosw.eu

