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Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Szydłowcu
ul. Kościuszki 39
tel./fax (48) 617 13 11
www.ckziu-szydlowiec.edu.pl
e-mail: biuro@ckziu-szydlowiec.edu.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Szydłowcu
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ul. Kościuszki 185
tel. (48) 617 10 01 oraz (48) 617 14 51
www.pppszydlowiec.pl
e-mail: pppsz@wp.pl
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Pełna oferta edukacyjna
szkół dostępna jest
w Wydziale Edukacji, Zdrowia,
Kultury i Sportu Starostwa
Powiatowego w Szydłowcu:
pl. M. Konopnickiej 7
tel. (48) 617 70 00
www.szydlowiecpowiat.pl
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Ulotkę sfinansowano ze środków budżetu Powiatu Szydłowieckiego.
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PUBLICZNE GIMNAZJUM SPECJALNE
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu:
lekkim, jak również z dodatkową niepełnosprawnością sprzężoną - słabo
słyszących, słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, z afazją,
autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z uposledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
Głównym celem szkoły jest przygotowanie uczniów do życia
w integracji ze społeczeństwem poprzez: osiąganie wszechstronnego
rozwoju, rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań,
wprowadzanie ucznia w świat kultury i sztuki, zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej, zapewnienie uczniowi warunków do wszechstronnego rozwoju,
na miarę jego indywidualnych możliwości, zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej, przygotowanie do podjęcia nauki wybranego zawodu.
Nasze działania opierają się na doświadczeniach zdobytych w pracy
z uczniami szkół średnich specjalnych, funkcjonujących w placówce.

KADRA
W placówce pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
która prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe w formie:
terapii psychologicznej,
terapii pedagogicznej,
terapii logopedycznej,
zajęć rewalidacyjnych,
treningu umiejętności społecznych,
terapii integracji sensorycznej,
nauczania indywidualnego w szkole, lub w domu.
Z uczniami pracują również opiekunowie wspomagający.

Uczniowie gimnazjum mają możliwość do korzystania
z dodatkowego wsparcia w formach:
stypendium Starosty Szydłowieckiego,
dofinansowania dożywiania,
bezpatnych podręczników,
bezpłatnego dojazdu na zajęcia,
atrakcyjnch wyjazdów na basen, lodowisko, do stadniny koni,
kina, kręgielni
działań podejmowanych przez szkolne koło Caritas,
zakwaterowania w internacie,
małolicznych klas.
Dokumenty potrzebne przy przyjęciu kandydata do gimnazjum:
1. Świadectwo ukończenia klasy VI szkoly podstawowej.
2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię
psychologiczno-pedagogiczną.
3. Wniosek rodzica/ opiekuna prawnego.

TERMINARZ REKRUTACJI:
przyjmowanie wniosków o przyjęcie do gimnazjum: 11.04.2016 - 28.06.2016
przyjmowanie dokumentów: 24.06.2016 - 28.06.2016
ogłoszenie list uczniów przyjętych do klas pierwszch: 15.07.2016

