
 

Szkoła Podstawowa Specjalna 
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67-400 Wschowa 
tel. 65 547 69 22 

SZKOŁA PODSTAWOWA zaprasza wszystkich zainteresowanych edukacją, terapią dzieci, ofertą zajęć, bazą dydaktyczną do 

odwiedzenia naszej placówki. O przyjęcie do szkoły podstawowej mogą ubiegać się rodzice i opiekunowie dzieci z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi, z 

niedowidzeniem, niewidome, z niedosłyszeniem, niesłyszące, z autyzmem, Zespołem Aspergera posiadający orzeczenie poradni 

psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

CO NALEŻY ZROBIĆ? 

1.   Wizyta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu otrzymania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  

2.    Spotkanie w sekretariacie szkoły w celu uzupełnienia dokumentacji( podanie) 

               Organizacja szkoły i jej działalność edukacyjno-terapeutyczna i rewalidacyjna podporządkowana jest przede wszystkim      

wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Zajęcia prowadzone są metodami dobranymi indywidualnie do poziomu rozwojowego 

dziecka. Specjaliści (logopeda, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta gimnastyki korekcyjnej, 

surdopedagog, tyflopedagog, rehabilitant) diagnozują dziecko i opracowują dla niego program wspomagania terapeutycznego, 

który jest integralną częścią indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Oddziaływania wychowawcze i opiekuńcze 

pomiędzy nauczycielem, specjalistą, uczniem i rodzicami koordynują psycholog i pedagog szkolny.  

 

CO OFERUJE NASZA SZKOŁA: 

 liczba uczniów w klasach (10-16), w zespołach edukacyjno-terapeutycznych (6-8), w klasach dla uczniów z autyzmem i zespołem 

Aspergera (2 - 4) 
 realizacja podstawy programowej 

 specjalistyczne kwalifikacje kadry pedagogicznej 

 specjalistyczne zajęcia terapeutyczne: logopedia, alternatywne metody komunikacji, integracja sensoryczna, trening uwagi słuchowej 

Tomatis, Biofeedback, komputerowe wspomaganie edukacji, zajęcia dla dzieci niedowidzących (tyflopedagog), zajęcia dla dzieci 

słabosłyszących (surdopedagog), gimnastyka korekcyjna, rehabilitacja i fizjoterapia, socjoterapia, psychoterapia, artterapia, 

muzykoterapia, trening umiejętności społecznych 

 realizacja zajęć z techniki w pracowni gospodarstwa domowego z profesjonalnym sprzętem AGD  

 pracownia komputerowa 

 sala doświadczania świata 

 sala integracji sensorycznej 

 świetlica, stołówka szkolna 

 możliwość dowozu do szkoły - busy szkolne, gminne  

 aktywna współpraca z rodzicami 

 opieka pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy oraz innych terapeutów 

 plac zabaw 

 zajęcia z zakresu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 


