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zajęcia rewalidacyjno–wychowacze
prowadzone w grupach 2-4-osobowych
w wymiarze 20 godzin zegarowych tygodniowo;
zajęcia indywidulane w domu rodzinnym ucznia
w wymiarze 10 godzin zegarowych tygodniowo;
zajęcia prowadzone w oparciu o indywidualny program
przygotowywany na podstawie diagnozy
i orzeczenia z poradni psychologiczno –
pedagogicznej;
szeroki wachlarz specjalistycznych metod
i form terapii dostosowanych do potrzeb
i możliwości uczniów;
wysoko wykwalifikowaną kadrę;
wsparcie dla rodziców;
opiekę dostosowaną do potrzeb ucznia.
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Zawsze słuchamy Państwa wskazówek i rad - wszak to Wy,
Rodzice,
najlepiej
znacie
swoje
dziecko.
Konsultujemy
z
Wami
treści
zawarte
w
indywidualnym
programie
pracy
z
uczniem.
Chętnie służymy naszą wiedzą i fachową pomocą.
W pracy z dziećmi i młodzieżą głęboko wielorako
niepełnosprawną bazujemy na ich mocnych stronach, by,
w miarę możliwości, ułatwić im funkcjonowanie społeczne.
Dbamy o to, by każdy uczeń brał udział w uroczystościach
szkolnych, świątecznych, wycieczkach oraz warsztatach.
Zapraszamy do miejsca, w którym spotkacie się
Państwo z profesjonalnym podejściem, doświadczeniem,
życzliwością oraz uśmiechem naszych specjalistów.
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