SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY CENTRUM AUTYZMU W NIEMIENICACH
Placówka obejmuje całościowym oddziaływaniem terapeutyczno – edukacyjno - wychowawczym uczniów w wieku 3 – 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze spektrum autyzmu oraz
ze sprzężoną niepełnosprawnością. W skład Ośrodka wchodzą: Przedszkole Specjalne, Szkoła Podstawowa Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
Zespoły Rewalidacyjno- Wychowawcze, Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju
Dziecka, grupy wychowawcze w internacie. Szkoła oferuje naukę w małych grupach: dla uczniów z autyzmem od 2 do 4 osób, dla uczniów z niepełnosprawnością
sprzężoną od 4 do 6, dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną od 6 do 8.
Ośrodek posiada sale terapeutyczne: salę rehabilitacyjną, salę do integracji sensorycznej, salę polisensoryczną, salę sportową, pracownię kulinarną, gabinet logopedyczno- psychologiczny, świetlicę oraz dobrze wyposażone klasy lekcyjne z
nowoczesnymi pracowniami dydaktycznymi.
Kadra Placówki to zespół kompetentnych pedagogów i terapeutów: nauczycieli
oligofrenopedagogów, specjalistów do nauczania dzieci ze spektrum autyzmu, nauczycieli przedmiotów, logopedę, psychologa, fizjoterapeutę.
SOSW Centrum Autyzmu w Niemienicach oferuje szeroki wachlarz terapii stymulujących rozwój
ucznia: rehabilitację, integrację sensoryczną, trening umiejętności społecznych, metodę behawioralną,
terapię logopedyczną, pedagogiczną, psychologiczną, muzykoterapię, alternatywne metody komunikacji
(Mówik, Makaton, Polski Język Migowy), dogoterapię, hipoterapię, ogród sensoryczny, zajęcia przygotowujące do zawodu oraz od września onoterapię.
Uczniowie Szkoły aktywnie uczestniczą w organizowanych wycieczkach i wyjściach poza teren szkoły,
występach artystycznych, spotkaniach integracyjnych z rówieśnikami. Od ponad 30 lat Szkoła jest czynnym uczestnikiem oraz organizatorem wielu zawodów i imprez sportowych w ramach Olimpiad Specjalnych – Polska.

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W DĘBNIE
Ośrodek jest placówką dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zapewnia
edukację i opiekę dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ośrodek spełnia ważną
rolę przygotowując dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie do życia w społeczeństwie
poprzez wspomaganie wszechstronnego ich rozwoju, kształtowanie samodzielności, zaradności
życiowej oraz tolerancji wobec siebie i innych.
Placówka jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruhowo. Monitoring zapewnia
bezpieczeństwo na terenie całego ośrodka. Działamy po to, aby nasi uczniowie byli dobrze przygotowani do samodzielnego życia, rodzice darzyli nas zaufaniem, pracownicy mieli satysfakcję
z wykonywanej pracy, a szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku.
Placówka zapewnia: poczucie bezpieczeństwa, przyjazną atmosferę, całodobową opiekę,
zdrowe i smaczne posiłki, bezpłatny dowóz uczniów, indywidualne podejście do każdego dziecka, klasy lekcyjne i terapeutyczne wyposażone w nowoczesne urządzenia i pomoce dydaktyczne,
zajęcia pozalekcyjne, siłownię w budynku i zewnętrzną na placu szkolnym, wyjazdy edukacyjne,
wycieczki, zajęcia warsztatowe, udział w imprezach okolicznościowych i uroczystościach szkolnych,
konkursach, zawodach sportowych, festiwalach twórczości artystycznej na terenie powiatu i województwa, udział w lokalnych i ogólnopolskich akcjach charytatywnych. Współpracuje z innymi
placówkami kształcenia specjalnego, szkołami, środowiskiem lokalnym i rodzinnym wychowanków.
W Specjalnym Ośrodku Szkolno– Wychowawczym funkcjonują: Szkoła Podstawowa Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, Zespół Rewalidacyjno- Wychowawczy dla dzieci
i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Integralną częścią naszego ośrodka jest internat. Wychowankowie objęci są zajęciami rewalidacyjnymi: terapią pedagogiczną, terapią psychologiczną, terapią logopedyczną, rehabilitacją ruchową,
hipoterapią, terapią na basenie, terapią integracji sensorycznej SI, terapią polisensoryczną - Sala
Doświadczania Świata.
Ponadto uczniowie mają możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań w licznych kołach zainteresowań: muzycznym - Zespole Wokalnym
„Dębnianie”, Klubie Olimpiad Specjalnych „Orły”, VI Drużynie Nieprzetartego Szlaku „Nadwiślańskie Trampy”, plastyczno –technicznym „Masz pomysły
kolorowe, a więc zmieniaj nimi świat. Niemożliwe jest gotowe, zobacz ile jesteś wart” , teatralnym „Teatr - nie Wielki”, sportowo –tanecznym, sztuki
użytecznej, informatycznym, przyrodniczym.

PRZYJDŹ DO NAS – POZNAJ NAS BLIŻEJ !

