


Publiczna Szkoła Podstawowa  

o strukturze organizacyjnej 

klas I-VI dąży do osiągnięcia 

możliwie wszechstronnego 

rozwoju uczniów.



Kształci dzieci i młodzież 

niepełnosprawną umysłowo 

w stopniu lekkim 

i umiarkowanym.



 Przygotowuje uczniów do funkcjonowania 

w rodzinie i w społeczeństwie.

Kształci i doskonali umiejętności związane 

z porozumiewaniem się, samodzielnością, 

spędzaniem wolnego czasu, wykonywaniem 

zadań szkolnych, profilaktyką zdrowotną.

 Przygotowuje uczniów do okresu 

dojrzewania.

Wspiera prawidłowy rozwój emocjonalny

i społeczny uczniów.



ODPOWIEDNIO DO INDYWIDUALNYCH 
MOŻLIWOŚCI I POTRZEB UCZNIÓW 

PLACÓWKA ZAPEWNIA:

 UTS - usprawnianie technik szkolnych,

 zajęcia ogólnorozwojowe 

rozwijające zaburzone funkcje,

 zajęcia stymulacji Audio Psycho -
Lingwistycznej „Metoda Tomatisa”, 

 terapię EEG Biofeedback, 

 zajęcia korygujące wady mowy, 

 zajęcia korekcyjne wad postawy,



ODPOWIEDNIO DO INDYWIDUALNYCH 

MOŻLIWOŚCI I POTRZEB UCZNIÓW 

PLACÓWKA ZAPEWNIA:

zajęcia ruchowe,

 zajęcia orientacji przestrzennej 

i poruszania się, 

 muzykoterapię,

 kynoterapię, 

 rehabilitację ruchową,



ODPOWIEDNIO DO INDYWIDUALNYCH 

MOŻLIWOŚCI I POTRZEB UCZNIÓW 

PLACÓWKA ZAPEWNIA:

 naukę języka migowego lub innych 

alternatywnych metod komunikacji,

 inne formy zajęć wspierających rozwój 

ucznia w miarę pozyskiwanych środków

i specjalistów



Organizacje uczniowskie:

Samorząd Uczniowski

Szkolne koło PCK

Szkolne Koło Przyrodnicze

Szkolny Klub Europejski „Europek” 

 Szkolna Kasa Oszczędności 

Kółka przedmiotowe



BY JAK NAJPEŁNIEJ WESPRZEĆ 

ROZWÓJ DZIECKA 

NIEPEŁOSPRAWNEGO SZKOŁA 

UMOŻLIWIA UDZIAŁ W PROJEKTACH 

EDUKACYJNYCH I MNIEJSZYCH 

PRZEDSIĘWZIĘCIACH 

UZUPEŁANIAJĄCYCH PROCES 

DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY



PROJEKTY 

I PROGRAMY 

REALIZOWANE 

W SZKOLE







Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz budżetu państwa Priorytet IX.
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych.

Cele projektu:

Wyrównywanie szans i podniesienie jakości nauczania w szkołach podstawowych
ukierunkowane na kształcenie i rozwijanie kluczowych kompetencji 45 tys. uczniów szkół
podstawowych z woj. opolskiego poprzez badania i zajęcia dodatkowe w okresie od
01.03.2013 do 30.04.2015

Cele szczegółowe:

•Przeprowadzenie i przeanalizowanie badań diagnozujących potrzeby uczniów.

•Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów realizowanych w modułach matematyczno-
przyrodniczym lub humanistyczno-ekologicznym.

•Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozaszkolnych – wyjazdy edukacyjne.







A może w coś zagramy?  „Ortografia 

w  sportowym duchu” - rozgrywki sportowo 

– ortograficzne



Tak wygląda nasz „Kulturalny kalendarz”











TO DOBRY 

WYBÓR! 

-

ZAPRASZAMY!


