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OGŁOSZENIE O NABORZE DO ODDZIAŁU SPECJALNEGO 
Dyrektor Przedszkola nr 5 w Sokółce ogłasza  nabór do oddziału specjalnego 

 w Przedszkolu nr 5 w Sokółce dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnością sprzężoną.  

Planowane funkcjonowanie oddziału nastąpi 1 września 2015 roku.  

Zapisy trwają do 29 maja 2015 roku 

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek rodziców (opiekunów prawnych). 

2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną. 

W naszym oddziale specjalnym dziecko: 

• jest bezpiecznie i akceptowane, 

• jest radosne, ciekawe i aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola w miarę swoich możliwości i potrzeb, 

• integruje się ze środowiskiem przedszkolnym oraz obcuje ze sztuką(koncerty, teatrzyki, audycje). 
 
W naszym oddziale specjalnym rodzic: 

• czynnie uczestniczy  w życiu przedszkola, 

• może  bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych i innych problemach, 

• uzyskuje informacje na temat funkcjonowania dziecka oraz jego rozwoju i postępów, 

• może mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach na temat pracy oddziału  i przedszkola, 

• czynnie wspiera przedszkole w jego działaniach: pomoc dla przejawianych inicjatyw, chętnie współpracuje               
z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc. 

Nasze atuty: 

• Bogate wyposażenie placówki : 

Sala Doświadczania Świata z Integracją Sensoryczną jest  ważnym źródłem rozwoju każdego niepełnosprawnego 
dziecka gdyż: 
- zwiększa jego aktywność i motywację do poznawania, 
- zwiększa chęć do nawiązywania kontaktu, 
- wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwia pokonywanie lęku, 
- zwiększa ofertę poznawania różnych bodźców (zwiększa bazę doświadczeń), 
- zwiększa wrażliwość, 
- poprawia orientację w schemacie ciała oraz przestrzeni, 
- motywuje do podejmowania aktywności, 
- przyczynia się do nabierania świadomości istnienia i odrębności od otoczenia, 
- doskonali pracę poszczególnych analizatorów, 
- wpływa na rozwój wyższych funkcji - emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych, ruchowych i poznawczych. 

• Wykwalifikowana kadra pedagogiczna (oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, nauczyciele 
gimnastyki korekcyjnej, instruktor fitness, nauczyciel języka angielskiego) i inni w zależności od potrzeb 
indywidualnych. 

• Metody pracy dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci indywidualnie (Program Aktywności - „ Świadomość 
Ciała, Kontakt i Komunikacja” opracowanego przez Mariannę i Christophera Knillów; Program „ Dotyk i 
komunikacja” opracowany przez Christophera Knilla.; Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne i inne 
metody dostosowane indywidualnie. 

•  Gabinet terapii  indywidualnej oraz sala zabaw- pobytu dziennego, szatnia , łazienka . 

Zainteresowane osoby składają dokumenty bezpośrednio u dyrektora przedszkola, gdzie uzyskają  więcej szczegółowych 
informacji. 

Dyrektor Przedszkola 

Lucyna Jolanta Szymańska 


