OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
IM. JANUSZA KORCZAKA
W ZŁOTORYI

Nie czekajcie
zbyt długo,
by nie nagromadziły się braki w czytaniu,
pisaniu i liczeniu.
Wasze dziecko może wcześniej czuć się
bezpieczne, dowartościowane i pewne
siebie.

Dajmy mu szansę
na SUKCES!

OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
IM. JANUSZA KORCZAKA
ul. Staszica 2
59-500 Złotoryja

Zapraszamy do nauki
w naszych szkołach: podstawowej,
gimnazjum, zawodowej i przysposabiającej do pracy

Telefon/Fax: 76 8783 372
E-mail: soszwzlotoryja@gmail.com
Internet: www.soszw.info

Wybierz odpowiednią
szkołę dla swojego
niepełnosprawnego dziecka

Atutami naszej placówki są...
Kadra licząca 40 pedagogów
specjalnych, wyszkolonych metodycznie
nauczycieli przedmiotów i specjalistów od
zajęć rewalidacyjnych.

Bogata oferta zajęć usprawniających
rozwój dziecka na terenie placówki (nie
ma potrzeby szukania specjalistów poza
Złotoryją) Zatrudniamy: psychologa,
pedagoga, logopedów, socjoterapeutę,
rehabilitanta
i lekarza
psychiatrę
(w określonych
terminach)
zapewniamy
opiekę
pielęgniarską.
Uczniowie systematycznie korzystają
z zajęć gimnastyki korekcyjnej,
rehabilitacji ruchowej, muzykoterapii,
integracji sensorycznej i innowacyjnej
metody EEG Biofeedback poprawiającej
pamięć, koncentrację i szybkość uczenia
się.

Uczniowie uczestniczą w bogatej ofercie zajęć
pozalekcyjnych, spośród których można wymienić m.in. komputerowe, artystyczne, plastyczne, modelarskie, krawieckie, muzyczne,
sportowe, językowe, turystyczne, czytelnicze,
matematyczne
Zespoły klasowe
liczą od 5 – 10
uczniów (w
szkole masowej
nawet 30). To
ogromny atut:
mamy czas dla
każdego dziecka
na monitorowanie jego postępów i zauważenie trudności.
Realizujemy te same podstawy programowe
jak w szkołach masowych, ale każdy uczeń jest
przez nas traktowany indywidualnie i w ten sam
sposób oceniany.
Uczymy języka obcego od klasy I szkoły podstawowej.

Posiadamy bogata bazę dydaktyczną, dwie
pracownie komputerowe, centrum multimedialne, piękną salę gimnastyczną i pełnowymiarowe boisko, internat ze stołówką z całodziennym
wyżywieniem.

Dostrzegamy najmniejsze postępy uczniów,
które podnoszą ich samoocenę i wzmacniają poczucie własnej wartości.

Dzięki realizowanym programom unijnym
nasi uczniowie uczestniczą w atrakcyjnych
projektach edukacyjnych, wyjazdach na basen,
hipoterapię, wycieczkach krajoznawczych
i innych przedsięwzięciach.

Uczeń nie czuje się gorszy!
Uczeń kończący szkołę zdaje taki sam egzamin
zewnętrzny jak w szkole masowej. Uzyskane
kwalifikacje po szkole zawodowej dają absolwentom równe szanse na ogólnodostępnym rynku
pracy.

Każdy
uczeń z
orzeczeniem o niepełnosprawności może raz w roku skorzystać
z zorganizowanego (przy współpracy z PCPRami) turnusu rehabilitacyjnego dofinansowanego ze środków PFRON-u.
Turnusy cieszą się od wielu lat ogromnym
powodze-niem wśród uczniów i rodziców
wyjeżdżających głow-nie nad morze. Korzysta
z nich 30 – 40 osobowa grupa naszych
wychowanków.

Uczniowie spoza terenu
Złotoryi korzystają z refundacji biletów miesięcznych za dojazdy do szkoły,
a także posiadają uprawnienia do ulgi ustawowej na
inne przejazdy (78%).

