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W SKŁAD OŚRODKA WCHODZĄ: 
Przedszkole Specjalne  

dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie  
kształcenia specjalnego 

 

Szkoła Podstawowa nr 4 
Klasy I-VI dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie  

w stopniu lekkim. 
Klasy I-VI dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie 

w stopniu umiarkowanym i znacznym.  
 

Gimnazjum nr 3 
Klasy I-III dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie 

w stopniu lekkim. 
Klasy I-III dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie 

w stopniu umiarkowanym i znacznym. 
 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2  
o kierunku kucharz 

Klasy I-III dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie 
w stopniu lekkim. 

 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 
Klasy I-III dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie 
w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 
 

Zespół rewalidacyjno-wychowawczy  
dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie 

w stopniu głębokim. 
 

Wczesne Wspomaganie rozwoju dziecka 
W zajęciach z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju 
mogą uczestniczyć dzieci od chwili wykrycia niepełno-

sprawności do czasu podjęcia nauki szkolnej, posiadające 
opinię o potrzebie wczesnego wspomagania wydaną 

przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną. 
 



Grupy Wychowawcze 
       Internat jest dostosowany do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych ruchowo. Pobyt w internacie jest 
nieodpłatny. Rodzice ponoszą jedynie niewielkie 

koszty wyżywienia, które niejednokrotnie są dofi-
nansowywane przez Ośrodki Pomocy Społecznej. 

Internat jest czynny w soboty i niedziele. 
          Praca z dziećmi prowadzona jest w małych 
grupach wychowawczych, dzieci znajdują się pod 
stała opieką wychowawców – każda grupa ma 
swojego wychowawcę. 
         Wychowankowie mogą uczestniczyć w zajęciach 
zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i zdolno-
ściami. W zależności od indywidualnych potrzeb 
prowadzone są zajęcia specjalistyczne i terapeu-
tyczne. 

Ośrodek jest w pełni przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych ruchowo. 

 
Posiadamy klasopracownie i sale terapeutyczne bo-
gato wyposażone w sprzęt i pomoce wspomagające 
rozwój ucznia niepełnosprawnego intelektualnie. 

 
Podstawę planowania pracy z uczniem stanowi  

Indywidualny Program Edukacyjno–Terapeutyczny, 
który jest opracowywany przez zespół  

nauczycieli i specjalistów. 

ZAPISY DZIECI I MŁODZIEŻY ODBYWAJĄ SIĘ CODZIENNIE W SEKRETARIACIE OŚRODKA W GODZINACH OD 730-1500 

 

Ośrodek posiada atrakcyjną ofertę edukacyjną dla 
dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu 

głębokim.  
W zespole rewalidacyjno – wychowawczym  za-
pewniamy szerokie spektrum zajęć ukierunkowa-
nych na wspomaganie rozwoju ucznia, poprzez:    
 stymulację polisensoryczną w sali doświadczania 
świata, integrację sensoryczną, rehabilitację, dogo-
terapię.  
        W pracy wykorzystujemy, m.in. metodę M.Ch 
Knill, elementy metody W. Sherborne oraz sprzęt 
komputerowy do pracy z uczniem z niepełno-
sprawnością sprzężoną. 

Zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań 
         W celu rozwijania indywidualnych uzdolnień 
uczniów SOS-W posiada bogatą ofertę zajęć po-
zalekcyjnych i kół zainteresowań. Są to m.in. 
koła: wokalno – muzyczne, taneczne, recyta-
torskie, teatralne, sportowe oraz pływackie, 
wędkarskie, fotograficzne i plastyczne. Uczestni-
cy tych zajęć odnoszą sukcesy na zawodach i 
konkursach o zasięgu powiatowym, wojewódz-
kim oraz ogólnokrajowym. 

Zgodnie z indywidualnymi potrzebami  
prowadzone są zajęcia rewalidacyjne,  
specjalistyczne i terapie. 
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