SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY CENTRUM AUTYZMU W NIEMIENICACH
Traktujemy naszych uczniów godnie, okazujemy radość z każdego, najmniejszego ich sukcesu, staramy się być partnerami w rozmowie z rodzicami organizujemy dla rodzin grupy wsparcia. Rozwijamy pasje i uzdolnienia poprzez uczestnictwo w kołach zainteresowań,
np. kole plastycznym, artystycznym, sportowym, informatycznym,
kulinarnym, wielopoziomowej drużynie zuchowo – harcerskiej Nieprzetartego Szlaku.

JESTEŚMY SZKOŁĄ PRZYJAZNĄ I BEZPIECZNĄ!

PROJEKT OGRODU SENSORYCZNEGO
NA TERENIE OŚRODKA

Dlaczego warto nas wybrać? Jesteśmy placówką z długoletnim
doświadczeniem. Budynek Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń
Rozwojowych otoczony jest malowniczym, zabytkowym parkiem. Oferujemy bezpłatny dowóz uczniów do szkoły. Dysponujemy internatem,
posiadamy własną stołówkę uwzględniającą w jadłospisie indywidualne
diety dzieci. Dbamy o przyjazną i rodzinną atmosferę. Na bieżąco wzbogacamy ofertę terapii, realizujemy ciekawe innowacje pedagogiczne,
projekty poprawiające funkcjonalność budynku, parku, który stanowiący przepiękny ogród terapeutyczny ze ścieżką przyrodniczo-edukacyjną.

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W SULEJOWIE
Oferta edukacyjna: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Przedszkole
Specjalne, Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy (dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością
intelektualną).
Placówka oferuje: pomoc psychologiczną, logopedę, terapię integracji sensorycznej SI, - terapię polisensoryczną w Sali Doświadczania Świata, rehabilitację,
doradztwo zawodowe, bogatą ofertę zajęć rewalidacyjnych: korekcja wad wymowy, muzykoterapia, zajęcia multimedialne, zajęcia w zakresie uspołeczniania,
terapia manualna, bajkoterapia z elementami biblioterapii. Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Sulejowie oferuje edukację, rewalidację oraz rehabilitację dzieci i młodzieży z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością
intelektualną. Na wszystkich poziomach nauczania zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna dbająca o najpełniejszy rozwój uczniów i wychowanków, dostosowując formy i metody pracy do ich indywidualnych potrzeb i
możliwości. Uczniowie mają możliwość skorzystania z bogatej oferty zajęć rewalidacyjnych oraz pozalekcyjnych, takich jak: zajęcia muzyczne, sportowo-rekreacyjne, koło plastyczno-techniczne, przyrodnicze, Olimpiad Specjalnych ,,Sokół”,
zbiórki drużyny harcerskiej.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci i rodziców, szczególny nacisk kładziemy na
doskonalenie umiejętności samoobsługowych, poznawczych, manualnych pozwalających po
zakończeniu edukacji na aktywne uczestnictwo w różnych formach aktywności zawodowej
osób niepełnosprawnych.
Integralną częścią ośrodka jest internat, czynny przez cały tydzień, zapewniający wychowankom
przytulne 2,3 i 4-osobowe sypialnie, domowe wyżywienie, atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, piesze wycieczki po malowniczej nadwiślańskiej okolicy, plac zabaw i siłownię zewnętrzną, wyjazdy
integracyjne, gry i zabawy świetlicowe, możliwość systematycznego rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.

DBAMY O NAJLEPSZY ROZWÓJ UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW!

