
     Dysponujemy dobrze wykwalifikowaną kadrą peda-
gogiczną. Nasi nauczyciele to w zdecydowanej więk-
szości ludzie młodzi, zaangażowani w swoją pracę.  
Są wśród nas psycholog, neurologopeda, logopedzi, 
oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, arteterapeuci, 
muzykoterapeuci, terapeuci pedagogiczni, terapeuta 
integracji sensorycznej, terapeuci EEG – biofeedback, 
rehabilitanci. 

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli. 
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      Uczniowie już w oddziale przedszkolnym i klasie 
pierwszej szkoły podstawowej uczą się języków obcych 
(język niemiecki lub angielski). Młodzież gimnazjalna 
uczy się dwóch języków obcych nowożytnych. 
      Sukcesywnie likwidujemy bariery i wyposażamy 
nasza placówkę w sprzęt rehabilitacyjny oraz pomoce 
dydaktyczne pozwalające na prawidłową i fachową 
pomoc dzieciom z deficytami oraz pracę z dziećmi 
szczególnie uzdolnionymi. W tym celu zbudowano pod-
jazd do budynku szkolnego, dostosowano toaletę dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych, uruchomiono: gabi-
net biofeedback, salę integracji sensorycznej, sale mu-
zyczną, salę zabaw, salę gier zręcznościowych. W 
szkole działa również bezprzewodowa sieć komputero-
wa Wi-FI, która jest wykorzystywana do potrzeb dydak-
tycznych oraz obsługi dziennika elektronicznego 

  Podjazd Gabinet terapii EEG 

  Sala zabaw Sala terapii sensorycznej 

  Sala gier zręcznościowych Sala gim. korekcyjnej 
 Swoimi działaniami staramy się stworzyć atmosferę 
życzliwej, wzajemnej akceptacji opartej  na szeroko 
pojętej tolerancji 
     Realizujemy programy profilaktyczne między innymi: 
„Szkoły promującej zdrowie”, który zawiera w sobie 
zagadnienia dotyczące nie tylko zdrowia fizycznego ale 
również psychicznego, „Przyjaciele Zippiego” dla od-
działu przedszkolnego i klas 1-3 SP, „Bezpieczna Szko-
ła”, który ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeń-
stwa u naszych uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. 
    Od 2008 roku oferujemy również rodzicom „Warszta-
ty Rozwoju Osobistego”.  
    Ściśle współpracujemy z policją, strażą graniczną, 
pogotowiem ratunkowym, GOPR, WOPPR, strażą po-
żarną itp. Dzięki wielu działaniom profilaktycznym na-
sza szkoła jest szkołą bezpieczną i przyjazną dziecku. 
W ramach propagowania integracji w lokalnym środo-
wisku podejmujemy wiele działań takich jak festyny 
integracyjne, spotkania z kulturą, zawody sportowe, 
plenery plastyczne, konkursy recytatorskie, wokalno 
instrumentalne itp. Na ważnym miejscu w szkole jest 
również wychowanie patriotyczne i obywatelskie dzieci i 
młodzieży.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy 
znajduje się na terenie gminy Mysłakowice. Gmina 
zajmuje powierzchnię 8875 ha (88,75 km2), liczy około 
10 000   mieszkańców, zamieszkujących w kilkunastu 
miejscowościach. 
 Gmina Mysłakowice administracyjnie należy do po-
wiatu jeleniogórskiego (województwo dolnośląskie), 
natomiast pod względem geograficznym obszar gminy 
zaliczymy do Sudetów Zachodnich, leżący w obrębie 
Kotliny Jeleniogórskiej i Rudaw Janowickich. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   Atrakcją gminy Mysłakowice są jej walory przyrodni-
cze i zabytkowe. Na jej obszarze znajdują się 44 cenne 
obiekty zabytkowe w tym pałace, zamki i domy tyrol-
skie, które stanowią unikatową i oryginalną architekturę. 
Łomnica to jedna z najstarszych wsi kotliny jeleniogór-
skiej, liczy około 2000 mieszkańców. 
 

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy 
Łomnica, ul. Świerczewskiego 160, 58-508 Jelenia Góra 14 

zszoi.lomnica@interia.pl;  www.szkola-lomnica.pl  
tel./fax.: (0-75) 71-30-256, 71-30-638 

Nr konta: PKO BP SA O/Kowary   81 1020 2124 0000 8802 0011 2995 



Nasza szkoła – historia 
  

 

Listopad 1945 roku.  
Otwarto oddział klasowy 

liczący 35 uczniów  
w dawnym budynku  

szpitala  

W 1964 roku  
Urząd Gminy przekazał 
szkole w użytkowanie  

Pałac w Łomnicy. 
 

 

W 1972 roku uczniowie  
i nauczyciele rozpoczęli 

naukę w wynajętym  
przez Gminę budynku.  

  
Nasza „Nowa szkoła” 

  
     W 1985 roku oddane zostało do użytku jedno skrzy-
dło „Nowej szkoły” a we wrześniu 1987 roku odbyła się 
inauguracja roku szkolnego w przestronnym i nowocze-
snym obiekcie wybudowanym dzięki determinacji i za-
pałowi mieszkańców Łomnicy oraz grona pedagogicz-
nego. 

  Wejście główne, blok gimnazjum Blok szkoły podstawowej 
     Teren szkoły położony jest na 7 ha z tego budynek 

szkolny zajmuje około 3 ha. Do naszej szkoły uczęsz-
czają uczniowie z 10 miejscowości: Jeleniej Góry, Łom-
nicy, Mysłakowic, Dąbrowicy, Wojanowa, Bobrowa, 
Karpnik, Gruszkowa, Strużnicy i Krogulca. Łącznie 
 mamy 409 uczniów w 22 oddziałach. 

 Zespół obejmuje oddział przedszkolny oraz dwie
szkoły czyli sześcioletnią Szkołę Podstawową kształcą-
cą dzieci od 6 roku życia do 12 lat oraz Gimnazjum, do 
którego chodzi młodzież od 13 do 16 roku życia. 

 Tereny zielone to nasz atut 
 

 

 Amfiteatr 

 www.zumi.pl Miasteczko ruchu drogowego 
  Nowy etap w życiu naszej szkoły 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
   
  
 

Dysponujemy nowoczesną bazą 
  

 Dwie prac. komp.(35xPC) Internet w każdej klasie 

Gabinety przedmiotowe Tablice interaktywne (5) 

ICIM (SP i Gim.)  Biblioteka (14000 wol.) 

Sala konferencyjna.  Prac. dydaktyczna.   
Obiekty sportowe 

  

Orlik i stadion LA  Sala gimnastyczna 

 Sala tenisa stołowego Nasza „zimowa górka”   

Wrzesień 2001 

Powołanie do życia Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi  


