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 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 – klasy I-VIII dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie
      w stopniu umiarkowanym lub znacznym i  z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 im. Janusza Korczaka – klasy I-VIII dla uczniów 

niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, autyzmem, w tym 
      z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY – klasy I-III dla uczniów z niepełnosprawnych 

intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym i z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi.

 GRUPY WYCHOWAWCZE (INTERNAT) – zapewnia całodobową opiekę uczniom Ośrodka.
 ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE – dla dzieci i młodzieży 
      z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA – dla dzieci od chwili wykrycia 

niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
 ŚWIETLICA – dla uczniów wszystkich szkół wchodzących w skład Ośrodka, funkcjonująca 

do godziny 16.30

OŚRODEK TWORZĄ:OŚRODEK TWORZĄ:



Zapewniamy kadrę
 pedagogiczną i terapeutyczną

z kwalifikacjami  w zakresie oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, 
surdopedagogiki, logopedów, neurologopedów, surdologopedów, 
psychologów, socjoterapeutów, specjalistów z zakresu gimnastyki 

korekcyjnej, integracji sensorycznej, rehabilitacji,
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii behawioralnej, terapii 

EEG Biofeedback oraz treningu uwagi słuchowej metodą prof. A. Tomatisa.

W naszej placówce każdy uczeń traktowany jest indywidualnie i w sposób 
wyjątkowy. Praca nastawiona jest na wszechstronny rozwój i przebiega 

w oparciu o specjalnie dla każdego dziecka opracowane 
INDYWIDUALNE PROGRAMY EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNE.

KADRA OŚRODKAKADRA OŚRODKA



Grupy wychowawcze (internat) zapewniają opiekę całodobową. 
Liczba wychowanków w grupie wynosi     od     4   do    8.    Każda    
grupa    wychowawcza   posiada do dyspozycji świetlicę, sypialnię, 
łazienkę. 
Pobyt wychowanka w internacie jest bezpłatny, rodzice ponoszą 
koszt całodziennego wyżywienia dziecka – tzw. wkład do kotła.
W ciągu roku szkolnego organizowane są liczne konkursy plastyczne i 
muzyczne, gry i zabawy z oprawą muzyczną, imprezy 
okolicznościowe, wycieczki. Wychowankowie grup wychowawczych 
korzystają także z oferty kulturalnej naszego miasta, a także 
uczestniczą w spotkaniach integracyjnych z uczniami innych szkół.

GRUPY WYCHOWAWCZE GRUPY WYCHOWAWCZE 
(INTERNAT)(INTERNAT)



Internat (grupy wychowawcze) oferuje urozmaicone formy spędzania czasu 
wolnego. 
Codziennie w godzinach popołudniowych wychowankowie uczestniczą w zajęciach 
zorganizowanych tj.:
zajęcia plastyczno – manualne
rytmiczno – muzyczne
komputerowe
czytelnicze
uspołeczniające
prozdrowotne
technika – gospodarstwo domowe
technika wychowanie komunikacyjne
Ponadto wychowankowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań na kołach 
zainteresowań tj.:
koło plastyczne
koła języka angielskiego

GRUPY WYCHOWAWCZE (INTERNAT)GRUPY WYCHOWAWCZE (INTERNAT)



Wczesnym wspomaganiem obejmujemy dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do 
podjęcia nauki w szkole podstawowej na podstawie opinii o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-
pedagogiczną.
Oferujemy:
zajęcia usprawniające rozwój mowy
zajęcia rozwijające funkcje poznawcze i komunikacyjne
zajęcia usprawniające sferę percepcyjno-motoryczną
rehabilitację ruchową
terapię integracji sensorycznej (SI)
terapię behawioralną
terapię EEG Biofeedback
Zajęcia z dziećmi prowadzą terapeuci:
psycholog
pedagog specjalny (oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog)
logopeda
rehabilitant ruchowy
terapeuta integracji sensorycznej

WCZESNE WSPOMAGANIEWCZESNE WSPOMAGANIE
 ROZWOJU DZIECKA ROZWOJU DZIECKA



Szkoła Podstawowa nr 1 przeznaczona jest dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Do Szkoły Podstawowej nr 1 może być przyjęty uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydane przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
Liczba uczniów w oddziałach wynosi do 4 lub do 8 ( w zależności od rodzaju 
niepełnosprawności).
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 realizują zajęcia edukacyjne:
funkcjonowanie osobiste i społeczne
zajęcia rozwijające komunikowanie się
zajęcia rozwijające kreatywność (zajęcia twórcze, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia 
sportowo-ruchowe i taneczne, zajęcia kulinarne i dekoratorsko-porządkowe)
wychowanie fizyczne
oraz zajęcia rewalidacyjne i z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1



Szkoła Podstawowa nr 17 im. Janusza Korczaka przeznaczona jest dla dzieci 
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, z autyzmem, w tym         z 
zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Do Szkoły Podstawowej nr 17 im. Janusza Korczaka może być przyjęty uczeń posiadający 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczne poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne.

Liczba uczniów w oddziałach wynosi do 4 lub do 16 ( w zależności od rodzaju 
niepełnosprawności).

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 17 im. Janusza Korczaka realizują zajęcia edukacyjne w 
ramach podstawy programowej kształcenia ogólnego, zajęcia rewalidacyjne i z zakresu 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz przystępują do egzaminów zewnętrznych.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17



W trzyletniej Szkole Przysposabiającej do Pracy mogą kształcić się uczniowie niepełnosprawni 
intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym, którzy ukończyli naukę w szkole 
podstawowej. Liczba uczniów w oddziałach wynosi do 4 lub do 8 w zależności od rodzaju 

niepełnosprawności.
Celem kształcenia w naszej szkole jest:
 utrwalenie i doskonalenie umiejętności nabytych w szkole podstawowej, pomagających w miarę 

niezależnie funkcjonować w codziennych czynnościach w dorosłym życiu
 uzyskanie przygotowania do wykonywania powtarzalnych czynności w warunkach pracy 

chronionej lub na otwartym rynku pracy
Program kształcenia w Szkole Przysposabiającej do Pracy:
 funkcjonowanie osobiste i społeczne
 zajęcia kształtujące kreatywność
 przysposobienie do pracy obejmujące między innymi następujące zajęcia: wytwarzanie 

przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich, gospodarstwo domowe (pranie, prasowanie, 
sprzątanie), elementy tkactwa; elementy szycia ręcznego, maszynowego, sporządzanie 

      i wydawanie posiłków, prace stolarskie, elementy dziewiarstwa
 zajęcia specjalistyczne: rewalidacyjne i z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCASZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA
 DO PRACY DO PRACY



Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizowane są dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim, 
posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 
wydane przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Zajęcia prowadzone są w formie zajęć indywidualnych lub zajęć 
zespołowych.

Zajęcia zespołowe prowadzi się w zespołach liczących od 2 do 4 
uczestników zajęć.

ZAJĘCIA ZAJĘCIA 
REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEREWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE



W ramach zajęć odbywających się w szkole prowadzimy zajęcia:
 dydaktyczno – wyrównawcze
 korekcyjno – kompensacyjne
 logopedyczne
 socjoterapeutyczne
 psychoterapeutyczne
 gimnastykę korekcyjną
 terapię integracji sensorycznej (SI)
 terapię ruchową
 terapię behawioralną
 trening uwagi słuchowej prof. A. Tomatisa
 terapię EEG Biofeedback

Na wymienione zajęcia uczniowie są kwalifikowani zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-
pedagogicznej oraz na podstawie wyników badań diagnostycznych prowadzonych przez specjalistów 

pracujących w Ośrodku.

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I POMOC ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I POMOC 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNAPSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA



W Ośrodku działają:

 koła zainteresowań: polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, 
informatyczne, językowe (język angielski), plastyczne, teatralne, taneczne, 
muzyczne (zespół integracyjny „Bakcyl”, nauka gry na gitarze klasycznej), 
sportowe (sekcja tenisa stołowego)

 drużyna harcerska „Nieprzetartego szlaku”
 Błękitna Świetlica
 samorząd Uczniowski
 gazetka szkolna „Szkolne wieści”

ZAJĘCIA POZALEKCYJNEZAJĘCIA POZALEKCYJNE



fachowa kadra nauczycieli i specjalistów, z dużym doświadczeniem w pracy                 z 
dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie
mała liczebność klas
każda klasa dysponuje dodatkowo 10 lub 12 godzinami tygodniowo, przeznaczonymi 
na zajęcia rewalidacyjne
uczniowie mają możliwość korzystania z zajęć oferowanych w ramach pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej
lokalizacja (centralne położenie, łatwy dojazd, sąsiedztwo Parku Miejskiego)
bezpieczeństwo (szkoła jest monitorowana)
Ośrodek jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo (podjazdy, 
winda), posiadamy własny parking (od ulicy Reymonta), dysponujemy samochodem 
służącym do przewozu uczniów
uczniowie na podstawie legitymacji szkolnej mogą korzystać z bezpłatnych 
przejazdów środkami komunikacji miejskiej w drodze do szkoły i ze szkoły

CO NAS WYRÓŻNIA SPOŚRÓD INNYCH SZKÓŁ?CO NAS WYRÓŻNIA SPOŚRÓD INNYCH SZKÓŁ?



 nauka w małym zespole klasowym
 dostosowanie metod, form i tempa pracy do indywidualnych możliwości 

psychofizycznych dziecka oraz specyfiki występujących u niego zaburzeń
 dostęp do fachowej, bezpłatnej pomocy terapeutycznej
 możliwość rozwijania swoich pasji, zainteresowań i uzdolnień oraz 

pokazania ich szerszej publiczności
 kontakt z rówieśnikami o podobnym poziomie funkcjonowania 

intelektualnego i społecznego
 podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości

W NASZEJ PLACÓWCE KAŻDE DZIECKO MA SZANSĘ CZUĆ SIĘ WAŻNE, 
DOCENIANE, AKCEPTOWANE ORAZ NIEJEDNOKROTNIE PIERWSZY  RAZ W 

ŻYCIU NAWIĄZAĆ SATYSFAKCJONUJĄCE KONTAKTY Z RÓWIESNIKAMI

KORZYŚCI DLA DZIECKAKORZYŚCI DLA DZIECKA



Wymagane dokumenty:

 opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka

 aktualna orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie 
kształcenia specjalnego

 aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych lub indywidualnych

 podanie rodzica do Referatu Edukacji Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 
ul. Pasaż Rudowskiego 10, z prośbą o skierowanie dziecka do szkoły – dla dzieci 
z miasta

 wniosek o skierowanie do SOS-W w Piotrkowie Trybunalskim do Starostwa 
Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim – Wydział Oświaty – dla dzieci              
z obszaru powiatu

 dokumentacja ze szkoły macierzystej
 inne dodatkowe dokumenty (w zależności od typu szkoły) – informacji na ten 

temat udziela sekretariat SOS-W w godzinach: 7.30 – 15.30, tel. 044 732 67 77

ZASADY PRZYJĘCIA DO OŚRODKAZASADY PRZYJĘCIA DO OŚRODKA



BAZA DYDAKTYCZNABAZA DYDAKTYCZNA

NOWOCZEŚNIE WYPOSAŻONE 
SALE LEKCYJNE 

ORAZ KLASOPRACOWNIE



BAZA DYDAKTYCZNABAZA DYDAKTYCZNA
SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA, 

ŚWIETLICA ORAZ SALA 
REHABILITACYJNA



GRUPY WYCHOWAWCZE (INTERNAT)GRUPY WYCHOWAWCZE (INTERNAT)
SYPIALNIE ORAZ ŚWIETLICE INTERNATOWE
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