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Historia ZSS w Suchym Borze 

 Ośrodek leczniczy w 

Suchym Borze istnieje  

 od 1 lipca 1947 roku. 

Powstał na bazie 

sanatorium zbudowanego 

przed wojną...  
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Historia ZSS w Suchym Borze 

 ... i nosił nazwę 

Państwowego 

Prewentorium Dziecięcego 

w Suchym Borze.  

 Ośrodek  znany był nie 

tylko w województwie 

opolskim, ale kieleckim, 

krakowskim i łódzkim.  



Historia ZSS w Suchym Borze 

  Zakład podlegał Dyrekcji Huty 

Batory. Przyjeżdżały do niego 

dzieci w wieku szkolnym. 

 Od stycznia 1953 roku Zakład 

staje się Państwowym 

Prewentorium Dziecięcym  

 dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat. 

Przyjeżdżały do niego również 

dzieci z Węgier, odwiedziła 

delegacja z Chin. 

 



Historia ZSS w Suchym Borze 

 W grudniu 1967 roku 
budynek  

 Prewentorium  

 w Suchym Borze  

 oddany zostaje  

 do remontu  

 kapitalnego i  

 adaptacji. Remont  

 trwał do roku 1971.  



Historia ZSS w Suchym Borze 

 Uchwałą nr 51/774/71 

Prezydium Wojewódzkiej 

Rady Narodowej w Opolu 

z dniem 8 stycznia 1971 

roku zostaje utworzone 

Wojewódzkie Sanatorium 

Rehabilitacyjne dla Dzieci 

i Młodzieży w Suchym 

Borze. 
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 Od 1 września 1971 roku 

powstaje w Sanatorium szkoła 

podstawowa i przedszkole.  

 Od 1 września 1973 uczniowie 

Sanatorium przenoszą się do 

nowego budynku, który po 

remoncie przeznaczono na 

obiekt szkolny. W budynku tym 

szkoła mieściła się do grudnia 

2000r.  

 



Historia ZSS w Suchym Borze 

 Z uwagi na bardzo złe warunki, zimno, wilgoć, 
pleśń na ścianach i sufitach, szkoła zostaje 
przeniesiona do budynku sanatoryjnego. 
Wydzielone zostały dwie sale lekcyjne. Jedna po 
byłym przedszkolu na dolnym oddziale, druga po 
sali gimnastycznej na górnym oddziale. Ponadto 1 
świetlica, pokój nauczycielski i kancelaria szkoły. 
Wszystkie pomieszczenia rozrzucone były po 
całym ośrodku.  



Historia ZSS w Suchym Borze 

 Taki stan bardzo utrudniał pracę dydaktyczno- 
wychowawczą. Ciągłe przemieszczanie się dzieci i 
nauczycieli było ogromnie uciążliwe zarówno dla 
szkoły jak i dla całego personelu sanatoryjnego. 
Ponadto pomieszczeń lekcyjnych było mało. 

 Zajęcia odbywały się w świetlicy (wówczas 
wychowawca nie miał się gdzie podziać z dziećmi), 
a nawet w poczekalni dla rodziców. 
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 W związku z reformą 

oświaty wprowadzono 

w roku szkolnym  

 1999/ 2000 pierwszą 

klasę gimnazjum.  



Historia ZSS w Suchym Borze 

 Z dniem 1 września 2000 roku 

zostaje powołany  

 Zespół Szkół Specjalnych przy 

Sanatorium Rehabilitacyjnym 

dla Dzieci i Młodzieży w 

Suchym Borze,  

 który następnie zmienia nazwę na  

 Zespół Szkół Specjalnych przy 

Opolskim Ośrodku Rehabilitacji 

Dzieci i Młodzieży „ORDIM”  

 w Suchym Borze. 
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 W skład Zespołu wchodzą szkoła podstawowa i gimnazjum. 

Sytuacja lokalowa stała się tak trudna, że prowadzenie 

normalnego nauczania stało się niemożliwe. Dzięki 

przychylności Dyrekcji Ośrodka oraz Starostwa 

Powiatowego w Opolu udaje się w styczniu 2003 roku 

przenieść szkołę na jeden oddział. Szkoła obecnie dysponuje 

4 salami lekcyjnymi, 2 świetlicami, 2 salami 

komputerowymi (dużą i małą), pokojem nauczycielskim, 

kancelarią szkoły oraz własną łazienką.  
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 Szkoła korzysta z 
programów unijnych, z 
pomocy sponsorów. Dzięki 
temu posiada bogatą bazę 
dydaktyczną. W szkole 
zatrudnieni są nauczyciele 
o wysokich kwalifikacjach, 
dzięki temu dzieci 
przebywające na leczeniu 
mogą realizować program 
ze szkół macierzystych. 



Opolski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i 

Młodzieży ORDIM w Suchym Borze  

 Ośrodek położony jest w 

kompleksie leśnym oddalonym  

 7 km od Opola. Zajmuje się 

rehabilitacją dysfunkcji narządu 

ruchu spowodowaną 

przyczynami ortopedycznymi 

(wady postawy, skoliozy), 

neurologicznymi (mózgowe 

porażenie dziecięce, dystrofie 

mięśniowe) . 



Opolski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i 
Młodzieży ORDIM w Suchym Borze 

 Metody lecznicze PNF, 

PNF w wodzie, metoda 

Vojty;  

 Rehabilitacja 

ambulatoryjna; 



Opolski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i 
Młodzieży ORDIM w Suchym Borze 

Dane statystyczne:  

 Ośrodek przyjmuje 
około1000 dzieci rocznie  
z dysfunkcjami narządu 
ruchu o różnej etiologii; 

 Około 90 % to wady 
postawy i skoliozy      
(około 15% to skoliozy 
powyżej 20 stopni   
Cobba ); 

 



Opolski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i 
Młodzieży ORDIM w Suchym Borze 

Formy organizacyjne: 

 oddział dzienny 
rehabilitacji 
ogólnoustrojowej; 

 turnusy :  *  21-24 
dniowe (wszystkie 
dysfunkcje); 

 pobyty tzw.  6- dniowe  
(tylko dla  wad postawy, 
skolioz). 



Fizjoterapia w Ośrodku ORDIM :  
kinezyterapia   

 ćwiczenia  bierne, ćwiczenia czynno-bierne;  

 ćwiczenia  czynne wolne, ćwiczenia czynne wspomagane; 

 ćwiczenia czynne w odciążeniu, ćwiczenia  czynne z    oporem: prowadzone 

indywidualnie przez fizjoterapeutę lub  w  UGUL- u; 

 ćwiczenia czynne  z oporem przy użyciu  taśm Thera- Band; 

 ćwiczenia  ogólno usprawniające;  

 ćwiczenia  dysfunkcji dłoni ( stół do terapii manualnej ); 

 ćwiczenia w oparciu o metody neurofizjologiczne : PNF, NDT ; 

 korekcja wad postawy: ćwiczenia  mobilizacji kręgosłupa metodą asymetryczną (metodą 

prof. Dobosiewicz): zajęcia  indywidualne lub w małych grupach; 

 ćwiczenia   w systemie stacyjnym  na bazie systemu korekcji wad postawy SyNkopa- prof. 

Nowotnego; 

 ćwiczenia w wodzie  (także PNF w wodzie); 



Fizjoterapia w Ośrodku ORDIM :  
fizykoterapia  

 hydroterapia: masaż podwodny, 
masaż hydropowietrzny z 
ozonoterapią; 

 kąpiel wirowa kończyn dolnych, 
masaż aquavibron; 

 elektroterapia; 

 laseroterapia; 

 ultradźwieki; 

 termoterapia:  żele ; 

 krioterapia; 

 magnetoterapia; 

 światłoterapia;  bioptron 

 solux; 

 



Opolski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i 
Młodzieży ORDIM w Suchym Borze 

Tryb kierowania:  

 skierowanie na kuponie 

RUM (lekarz POZ, 

poradnia rehabilitacyjna, 

ortopedyczna, 

neurologiczna ); 

 



Zespół Szkół przy ORDIM zapewnia: 

 Kontynuację nauki wg 
programów szkół 
macierzystych; 

 Doświadczoną, twórczą i 
wysoko wykwalifikowaną 
kadrę nauczycieli i 
wychowawców; 

 Sale lekcyjne dobrze 
wyposażone w środki 
dydaktyczne; 



Zespół Szkół przy ORDIM zapewnia: 

 Sale komputerowe z 

dostępem do Internetu; 

 Bibliotekę szkolną; 

 Boisko do gry w piłkę. 

 



Zespół Szkół przy ORDIM zapewnia: 

 Dwie świetlice do zajęć 

popołudniowych 

wyposażone w telewizory, 

bogatą filmotekę oraz 

sprzęt grający; 

 



Zespół Szkół przy ORDIM zapewnia: 

 Zajęcia muzyczne 



Sala do nauczania języka polskiego, historii 
i fizyki 



Sala do nauczania geografii 



Nauczanie zintegrowane 
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Nauczanie zintegrowane 



Mała pracownia komputerowa 



Większa sala komputerowa 



Szkolna świetlica 



Dzieci wykonują pod kierunkiem nauczycieli 
piękne prace 



Prace uczniów 



Prace uczniów 



Prace uczniów 



Organizowane są imprezy dla dzieci 

 Mikołajki 

 

 

 



Organizowane są imprezy dla dzieci 

 Ogniska z pieczeniem 

kiełbasek 

 



Organizowane są imprezy dla dzieci 

 Konkursy fryzur 

 Konkursy tańca 

 



Źródła 

 Materiały pochodzą od 

dyrekcji Ośrodka 

ORDIM oraz dyrekcji 

ZSS przy ORDIM w 

Suchym Borze. 


