OFERTA EDUKACYJNA dla uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych w Zespole Szkół Specjalnych w Kcyni, ul Rynek 32.
tel. 52 589 43 80 zsskcynia@op.pl zsskcynia.pl
RODZICU!
Jeżeli Twoje dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim, nie odnosi sukcesów, czuje się nieakceptowane w środowisku szkolnym, ma ograniczony dostęp do specjalistów - PRZYJDŹ DO NAS!

DRODZY RODZICE DZIECI AUTYSTYCZNYCH!

Serdecznie zapraszamy do nauki w naszej szkole dzieci dotknięte autyzmem.
Organizujemy naukę w małych 2 - 4 osobowych oddziałach stosując specjalistyczne
metody nauczania takie jak: terapia behawioralna, terapia integracji sensorycznej (SI)
- posiadamy specjalistycznie wyposażoną salę, terapia biofeedback - specjalną
aparaturą stymulująca układ nerwowy, metoda aktywności CH. Knilla, metoda ruchu
rozwijającego W. Sherborne, arteterapia, socjoterapia, gimnastyka korekcyjna,
logopedia i wiele innych. Każdy oddział klasowy ma aż 10 godzin rewalidacji.
Zapewniamy: doświadczoną kadrę, mało liczne oddziały, indywidualną pracę z
każdym z uczniów, bezpieczeństwo i bezpośrednią współpracę z Rodzicami każdego
dnia.

ZAJĘCIA REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZE
Zajęcia są formą realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież
niepełnosprawną intelektualnie w stopniu głębokim do 25 roku życia. Celem zajęć jest
wspomaganie rozwoju uczniów, poszerzanie zainteresowań otoczeniem, uzyskanie
niezależności w codziennym funkcjonowaniu.

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

Szkoła kształci dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
oraz dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także z autyzmem, posiadające orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego. Nauka trwa 8 lat. Szkoła kształci także dzieci z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim do 25 roku życia oraz z autystycznym
spektrum zaburzeń (ASD) i z niepełnosprawnością sprzężoną. Wszystkie zajęcia edukacyjne mogą
być prowadzone w zależności od zaleceń w formie zespołowej i indywidualnej.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
3 letnia nauka zawodu na kierunkach: kucharz, cukiernik (praktyki w szkole) oraz
klasa wielobranżowa

SZKOŁA PRZYSPOSOBIAJĄCA DO PRACY
Nauka w szkole polega na przysposobieniu do pracy i do funkcjonowania w życiu
dorosłym młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i
znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz ze spektrum autyzmu. Nauka
trwa 3 lata. Uczniowie uczestniczą w praktykach wspomaganych.

SZKOŁA ZAPEWNIA:











naukę w przyjaznej atmosferze,
bezpłatny dostęp do podręczników,
bezpłatny dowóz do szkoły,
udział w zajęciach pozalekcyjnych,
opiekę świetlicową,
opiekę pielęgniarki szkolnej,
dostęp do biblioteki szkolnej również dla rodziców,
zajęcia praktyczne,
poradnictwo dla rodziców i opiekunów dzieci.

BEZPŁATNY INTERNAT !!!

Jesteśmy małą, kameralną placówką, w której panuje ciepła, domowa atmosfera – nikt nie
jest anonimowy. Każde dziecko, niezależnie od stopnia niepełnosprawności jest objęte
szczególną opieką wielu specjalistów. Zapewniamy swoim podopiecznym także pomoc w
rozwiązywaniu codziennych problemów – wspieramy dzieci i ich rodziny.

