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OFERTA EDUKACYJNA

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W STEMPLEWIE

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA (0-9 LAT)
Fachowa pomoc i rehabilitacja od najmłodszych lat do podjęcia nauki w szkole.

PRZEDSZKOLE SPECJALNE
Wychowaniem przedszkolnym obejmujemy dzieci od 2,5 do 7 lat, a w uzasadnionych przypadkach do 9 roku życia.
Zapewniamy wsparcie dzieci z autyzmem i sprzężeniami. Realizujemy roczne przygotowanie przedszkolne (“zerówka”).

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJLANA nr 1
Oddziały dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualnej w stopniu lekkim oraz zespoły edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów
z niepełnospawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem i sprzężeniami.

SZKOŁA BRANŻOWA SPECJALNA I STOPNIA nr 1 (z oddziałami gimnazjalnymi)
Szkoła Branżowa Specjalna I stopnia nr 1 dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim
KSZTAŁCIMY W KIERUNKACH:
Stara podstawa programowa
KUCHARZ
CUKIERNIK
PIEKARZ
PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ
MURARZ - TYNKARZ
ŚLUSARZ
FRYZJER
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
STOLARZ
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
ROLNIK
KRAWIEC
KIEROWCA MECHANIK

Nowa podstawa programowa
PRACOWNIK POMOCNICZY ŚLUSARZA
PRACOWNIK POMOCNICZY STOLARZA
PRACOWNIK POMOCNICZY MECHANIKA
PRACOWNIK POMOCNICZY KUCHARZA
PRACOWNIK POMOCNICZY KRAWCA
PRACOWNIK POMOCNICZY FRYZJERA

3 LETNI CYKL NAUKI, PRAKTYKA, WYSOKA ZDAWALNOŚĆ NA EGZAMINACH, JĘZYK ANGIELSKI,
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE !!!
Praktyki zawodowe organizuje szkoła. Do klasy pierwszej przyjmujemy młodzież posiadającą orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego (z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim).

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

dla młodzieży niepełnosprwnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym
Przygotowanie młodzieży do pełnienia przyszłych ról społecznych.
Kształcenie w kierunku “Pracownik gospodarstwa domowego”.

INTERNAT DLA WSZYTSKICH WYCHOWANKÓW SOSW
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MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII W STEMPLEWIE
Placówka przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku 7 – 24 lat, ujawniającej niepowodzenia szkolne i wagary, agresję werbalną
i niewerbalna, kon�likty z nauczycielami i rodzicami, kontakty z używkami, powtarzanie klasy, zamknięcie w sobie - brak kontaktu
z otoczeniem, udział w grupach negatywnych, pojawiające się kradzieże.
MŁODZIEŻOWY OŚRODKA SOCJOTERAPII TO:
Szkoła Podstawowa nr 2 (z oddziałami gimnazjalnymi) i Szkoła Branżowa I stopnia nr 2 dla dzieci i młodzieży zagrożonej
niedostosowaniem społecznym. Opieka całodobowa w Internacie.
SZKOŁA PODSTAWOWA I SZKOŁA BRANŻOWA
Nadrzędnym celem w pracy nauczycieli i wychowawców jest cel terapeutyczny i wychowawczy.
Program realizowany w szkole pokrywa się z materiałem innych szkół publicznych.
Zespoły klasowe do 16 osób.

OPIEKA CAŁODOBOWA – INTERNAT
Grupy wychowawcze 8 – 12 osób.
Wychowankowie korzystają z wielu możliwości spędzania wolnego czasu, zajęć dodatkowych.
Objęci są specjalistyczną opieką psychologiczną
i wsparciem pedagoga.

Przyjęcie do MOS poprzedza rozmowa kwali�ikacyjna, na którą kandydat przyjeżdża wraz z rodzicami, a także 3 tygodniowy
okres próbny.
Na rozmowę kwali�ikacyjną należy zabrać ze sobą:
- świadectwo z ostatniej klasy
- opinie od pedagoga szkolnego
- orzeczenie wydane przez rejonową poradnię psychologiczno-pedagogiczną o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu
na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

INTERNAT DLA WSZYTSKICH WYCHOWANKÓW MOS
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* Hipoterapia
* Hydroterapia
* Gimnastyka korekcyjna
* Kinezyterapia
* Masaż suchy
* Muzykoterapia
* Zajęcia rewalidacyjne
* Zajęcia z logopedii i neurologopedii
* Terapia biofeedback
* Stymulacja polisensoryczna
* Terapia pedagogiczna
* Arteterapia
a także zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów MOS

Wychowankowie mają do dyspozycji:
* Bibliotekę z multimedialnym centrum informacji
* Nowoczesne pracownie komputerowe
* Salę gimnastyczną
* Siłownię w budynku oraz siłownię zewnętrzną
* Salę rehabilitacji ruchowej
* Salę doświadczania świat
* Boiska sportowe
* Plac zabaw dla dzieci
* Leśną ścieżkę dydaktyczną
* Świetlicę dla dzieci dojeżdżających
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