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Szanowni Państwo, 

 

 

W Suwałkach staramy się zwracać szczególną uwagę na kształcenie dzieci 

i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Chcemy rozszerzać 

dostępność tej edukacji poprzez tworzenie przyjaznego środowiska 

edukacyjnego, w którym każde dziecko bez względu na predyspozycje zdrowotne 

i indywidualne możliwości rozwojowe, znajdzie warunki do własnego rozwoju. 

Oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych w Suwałkach jest rozbudowana, ale dotąd brakowało miejsca, 

w którym można było znaleźć informacje na ten temat. Stąd też ten przewodnik. 

Mam nadzieję, że pomoże on suwalskim rodzicom znaleźć najlepsze propozycje 

dla swoich dzieci. Suwalskie placówki oświatowe przygotowały prezentację na 

temat oferty edukacyjnej. Zachęcam do kontaktów z suwalskimi placówkami 

oświatowymi organizującymi kształcenie oraz z pracownikami Wydziału 

Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach. 

 

 

         

 

Prezydent Miasta Suwałk 
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1. Podstawowe informacje 

Przez specjalne potrzeby edukacyjne należy rozumieć te potrzeby, które 

w procesie rozwoju dzieci i młodzieży wynikają z ich niepełnosprawności lub są 

efektem innych przyczyn trudności w uczeniu się. 

 

Dzieci i młodzież, które mogą ubiegać się o orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego, w szczególności: 

• uczniowie niewidomi i słabowidzący,   

• uczniowie niesłyszący lub słabosłyszący,  

• uczniowie z autyzmem, 

• uczniowie niepełnosprawni ruchowo, 

• uczniowie z upośledzeniem umysłowym (w stopniu lekkim, umiarkowanym, 

znacznym, głębokim), 

• uczniowie z zaburzeniami zachowania, 

• uczniowie niedostosowani społecznie i zagrożeni niedostosowaniem społecznym, 

• uczniowie zagrożeni uzależnieniem,  

• uczniowie ze sprzężoną niepełnosprawnością. 

 

Najistotniejsze w pomaganiu dziecku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

jest: 

• wczesne wykrywanie zaburzeń, 

• współpraca z rodzicami, 

• interdyscyplinarność w pomaganiu, 

• organizowanie jak najszerszej oferty pomocy na terenie szkoły, 

• dbanie o rozwój społeczny. 
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2. Akty prawne: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. 

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowywania i opieki dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie 

w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 392), 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. 

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie 

w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 414), 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. 

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532), 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. 

w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno -

pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 199), 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. 

w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające 

w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 173, poz. 1072), 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r.  

w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1257). 
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3. Oferta edukacyjna Miasta Suwałki dla dzieci o specjalnych potrzebach 

(prezentacje przygotowane przez placówki oświatowe) 

3.1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Suwałkach 

 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Suwałkach 

ul. Nowomiejska 10 

16 – 400 Suwałki 

tel. (87)  566 41 49 

       www.poradnia-suwalki.pl 

 

Nasze motto:  

„Pomóżmy dzieciom, by każde z nich stało się tym, kim stać się może” (J. Korczak) 

 

 Priorytety PP-P: 

Troska o dziecko jest dla nas najważniejszym powodem, dla którego istniejemy jako 

placówka. Dlatego też: 

1) wspomagamy wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, 

2) wspieramy rodziny w realizowanej przez nie funkcji wychowawczej, 

3) wdrażamy nowe formy pomocy dziecku i rodzinie, 

4) udzielamy specjalistycznego wsparcia przedszkolom, szkołom i placówkom  

w obszarze edukacji i wychowania, 

5) systematycznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania odbiorców usług 

Poradni. 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poradnia-suwalki.pl/
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 Cele i zadania poradni oraz sposób wykonywania tych zadań.  

Celem działania poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia 

i zawodu, a także udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w zakresie wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży. 

I. Do zadań poradni, w tym realizowanych poza poradnią w przedszkolach, szkołach 

i placówkach oraz środowisku rodzinnym dziecka, należy w szczególności: 

1)  diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych 

i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym: 

a.      predyspozycji i uzdolnień, 

b.     przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, 

c.      specyficznych trudności w uczeniu się, 

 

 

2)   wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych   

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży: 

a.    szczególnie uzdolnionych, 

b.    niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym, 

c.     ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 

d.     z zaburzeniami komunikacji językowej,   

e.     z chorobami przewlekłymi, 

3)   prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym 

dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym i ich rodzin, 

4)   pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowania kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół 

i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno- 

zawodowego, 

5)    wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi 

z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi 

z wcześniejszym kształceniem za granicą, 

6)   pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży, 
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7)   podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci 

i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej z grup ryzyka 

oraz ich rodzicom, 

8)   współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych 

trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu 

się u uczniów klas I – III, 

9)   współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu 

i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci 

niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w szkołach ogólnodostępnych, 

integracyjnych i specjalnych, 

10)  współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły lub placówki 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

11)  wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, 

12)  wspomaganie edukacyjnej i wychowawczej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki,  

w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-

wychowawczych, 

13)  prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci 

i młodzieży, rodziców i nauczycieli, 

14)  udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia, wsparcia merytorycznego 

nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach. 

II. Poradnia realizuje swoje zadania poprzez :  

1)      diagnozowanie, 

2)      opiniowanie,  

3)      działalność terapeutyczną,   

4)      prowadzenie grup wsparcia, 

5)      prowadzenie mediacji, 

6)      interwencję kryzysową, 

7)      poradnictwo, 

8)      konsultacje, 

9)      działalność informacyjno-szkoleniową, 

10)    działalność profilaktyczną, 

11)    zajęcia psychoedukacyjne i edukacyjno - wychowawcze w szkołach. 
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III. Poradnia udziela pomocy:  

Uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mającym swoją 

siedzibę na terenie działania poradni: w Mieście Suwałki oraz w 9 okolicznych gminach. 

Poradnia obejmuje opieką dzieci z wadami wzroku i słuchu z powiatu sejneńskiego  

i augustowskiego. 

Dzieciom od 0 - 3 lat, a także dzieciom i młodzieży począwszy od 3 roku życia; 

nieuczęszczającym do przedszkoli i szkół, a zamieszkałym na terenie działania poradni.  

IV. Korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne i nieodpłatne. 

 

V. Poradnia przyjmuje młodzież i dzieci zgłoszone na wniosek rodziców, opiekunów bądź 

samych zainteresowanych. 

 

VI. Badania diagnostyczne, udział w zajęciach terapeutycznych na terenie poradni wymagają 

zgody rodziców. 

 

VII. Osoby pełnoletnie mogą korzystać z usług poradni bez zgody rodziców. 

 Specjaliści zatrudnieni w Poradni : pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, rehabilitant, 

doradca zawodowy. 

 

Kadra Poradni to wykształceni, ciągle aktualizujący swoje kompetencje i podnoszący 

kwalifikacje, przygotowani merytorycznie i metodycznie specjaliści.  

 Zajęcia i programy prowadzone przez Poradnię: 

Zajęcia profilaktyczne np. Jak pokonywać trudności w nauce?; Spójrz inaczej. 

Warsztaty umiejętności wychowawczych  np. Szkoła dla Rodziców; Jak rozmawiać 

z dzieckiem? 

Zajęcia psychoedukacyjne  np. Skuteczne metody uczenia się; Cyberprzemoc. 

Zajęcia edukacyjno-rozwojowe  

Zajęcia wspierające proces planowania rozwoju edukacyjno-zawodowego 

np. Czas przemian, czas decyzji; Ja i moja przyszła praca. 

Zajęcia terapeutyczne 

Zajęcia logopedyczne 

Konsultacje i porady indywidualne 
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Procedura wydawania orzeczeń przez Poradnię Psychologiczno – 

Pedagogiczną w Suwałkach: 

1.Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, 

indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, zajęć rewalidacyjno – 

wychowawczych wydają Zespoły orzekające w Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Suwałkach. Oprócz powyższych orzeczeń Poradnia wydaje również 

opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

2. Zespół orzekający powoływany jest przez dyrektora Poradni. W skład zespołu 

wchodzi dyrektor, który jest jednocześnie przewodniczącym zespołu lub osoba przez 

niego upoważniona, psycholog, pedagog, lekarz, a także jeśli wymaga tego udział – 

inni specjaliści.  

Procedura wydawania orzeczeń/opinii: 

1. złożenie wniosku o wydanie orzeczenia/opinii przez rodzica/opiekuna prawnego 

dziecka, 

2. powołanie zespołu orzekającego, 

3. zawiadomienie wnioskodawcy o terminie posiedzenia zespołu, 

4. wydanie orzeczenia/opinii, 

5. sporządzenie protokołu z przebiegu posiedzenia zespołu orzekającego, 

6. poinformowanie wnioskodawcy o wydanym orzeczeniu/opinii. 

Zespoły wydają orzeczenia oraz opinie na pisemny wniosek rodziców/opiekunów 

prawnych dziecka. W przypadku, gdy istnieje potrzeba wydania dziecku jednocześnie 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie 

indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, 

wnioskodawca, czyli rodzic/opiekun prawny dziecka składa dwa odrębne wnioski. 

Przedmiotowe wnioski składa się do zespołu orzekającego. 

Wniosek o wydanie orzeczenia/opinii zawiera: 

1. imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, 

a przypadku ucznia – również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której 
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uczeń uczęszcza, a także nazwę zawodu – w przypadku ucznia szkoły prowadzącej 

kształcenie w zawodzie; 

2. imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych dziecka oraz miejsce 

ich zamieszkania; 

3. określenie celu i przyczyny, dla której niezbędne jest uzyskanie orzeczenia/opinii; 

4. podpis wnioskodawcy. 

Wnioskodawca dołącza do wniosku dokumentację uzasadniającą wniosek, 

w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki 

obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich. Wniosek 

o wydanie orzeczenia/opinii wraz z dokumentacją przewodniczący zespołu kieruje 

do członków zespołu oraz ustala termin posiedzenia zespołu. Następnie 

przewodniczący zespołu zawiadamia wnioskodawcę o terminie posiedzenia zespołu. 

Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu i przedstawi swoje 

stanowisko. Orzeczenia/opinie Zespół orzekający wydaje większością głosów. 

W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego 

zespołu. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, który w szczególności zawiera 

informację o podjętym rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem oraz informację 

o zgłoszonym przez członka zespołu innym stanowisku dotyczącym podjętego 

rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem. Protokół podpisują przewodniczący zespołu i 

jego członkowie. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie 

orzeczenia/opinii, Zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o braku potrzeby wydania 

orzeczenia/opinii. 

Orzeczenia/opinie wnioskodawca powinien otrzymać w terminie do 14 dni od dni 

posiedzenia zespołu w trzech egzemplarzach. W jednym egzemplarzu wydawane są 

orzeczenia i opinie odmowne. 

Od decyzji zespołu orzekającego wnioskodawca może wnieść odwołanie 

do kuratora oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 

14 dni od dnia jego doręczenia. 

 

 Oferta PP-P (www.poradnia-suwalki.pl). 

 

http://www.poradnia-suwalki.pl/
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3.2. Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach 

 

 

 

Przedszkole nr 8 

 z Oddziałami Integracyjnymi 

ul. Putry 4 b 

16-400 Suwałki 

tel. (87) 5671554 

E-mail 

przedszkole8.suwalki@wp.pl 

www. http://przeds8.webd.pl 

 

  

Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach funkcjonuje od 1988 

roku. Jesteśmy przedszkolem z oddziałami integracyjnymi, do którego uczęszczają zarówno 

dzieci zdrowe jak i niepełnosprawne. Założeniem przyświecającym nam w codziennej pracy 

jest wspomaganie indywidualnego rozwoju naszych wychowanków we wszystkich sferach 

osobowości, uczenie samodzielności oraz rozwijanie ogólnoludzkich wartości takich jak 

akceptacja i tolerancja odmienności każdego członka społeczności przedszkolnej. 

Od 17 lat obejmujemy opieką dzieci niepełnosprawne z różnymi problemami 

rozwojowymi: 

 dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim lub umiarkowanym, 

 dzieci z niepełnosprawnościami  sprzężonymi, 

 dzieci z zaburzeniami narządu ruchu,  

 dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego, 

 dzieci z zaburzeniami zachowania,  

 dzieci z wadami i uszkodzeniami słuchu i wzroku,  

 dzieci z zespołem Downa, 

 dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym,  

 dzieci z autyzmem,  

 dzieci z zespołem Aspergera. 

 

 

 

 

1. Zapewnienie dzieciom uczęszczającym 

do przedszkola opieki, wychowania i edukacji 

odpowiednich do wieku, tempa i dynamiki 

rozwoju psychofizycznego od 3 roku życia do 

rozpoczęcia nauki w klasie  pierwszej szkoły 

podstawowej. 

2. Wspomaganie dzieci  ze specyficznymi 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 

mailto:przedszkole8.suwalki@wp.pl
http://przeds8.webd.pl/
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trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami 

przewlekłymi, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym  zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. 

3. Wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, 

moralnej, zdrowotnej) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka. 

4. Umożliwienie dziecku niepełnosprawnemu aktywnego uczestnictwa w życiu 

przedszkola i środowiska lokalnego. 

5. Prowadzenie terapii dzieci w zależności od rozpoznanych potrzeb. 

6. Stosowanie specyficznych metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, które 

umożliwiają stymulację ich rozwoju, aktywności i samodzielności. 

7. Indywidualizowanie pracy z dziećmi w celu wyrównywania szans edukacyjnych. 

8. Ścisła współpraca z rodzicami poprzez udzielanie pomocy w zakresie kształtowania 

postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem, rozpoznawanie zachowań 

dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania. Udzielanie instruktażu 

i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem. 

9. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom, wspomaganie 

wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny. 

10. Uwrażliwienie i modelowanie zachowań dzieci zdrowych jako zdolnych do niesienia 

pomocy i traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów. 

11. Kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości i otwartości, zrozumienia dla 

innych zachowań, przeciwdziałanie agresji. 

 

 

 

1. Zapewniamy warunki sprzyjające realizacji 

własnej drogi rozwoju dziecka w wykorzystaniem 

indywidualnych predyspozycji dziecka. 

2. Stosujemy szereg metod aktywizujących 

i  nowoczesnych pomocy dydaktycznych. 

3. Dajemy dzieciom poczucie bezpieczeństwa, 

akceptacji swojej osoby i równowagi emocjonalnej, 

poprzez odpowiednio dobrane metody, formy pracy ze 

szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci 

wymagających wsparcia w rozwoju. 

4. Ściśle współpracujemy z rodzicami 

uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. 

5. Organizujemy grupy edukacyjno wspierające dla rodziców i opiekunów dzieci 

niepełnosprawnych.  

6. Wyrównujemy szanse edukacyjne.  

7. Wspieramy w rozwoju zdolności i zainteresowania poprzez codzienne zajęcia oraz 

udział w licznych konkursach, wystawach i imprezach w przedszkolu i poza nim. 

8. Dbamy o prawidłową adaptację dziecka w przedszkolu. 

9. Poszukujemy efektywnych sposobów komunikacji z rodziną. 

10. Dbamy o rozwój kadry pedagogicznej, jesteśmy otwarci na nowości w zakresie 

edukacji. 

 

PRIORYTETY PRZEDSZKOLA 
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1. terapię logopedyczną,  

2. specjalistyczną pomoc psychologiczno – 

pedagogiczną, 

3. zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem metod: 

 Metoda Dobrego Startu Bon 

Depart przygotowującą dzieci do nauki 

pisania,  

 Metoda Pedagogiki Zabawy, 

 Metoda projektu,  

 Metoda Weroniki Sherborne,  

 Metoda M. Ch. Knill – „Dotyk 

i Komunikacja", 

 Terapia Behawioralna,  

 Metoda G. Domana,  

 Elementy metody E. Gruszczyk – 

Kolczyńskiej,  

 Elementy metody I. Majchrzak- wprowadzenie dzieci w świat pisma, 

 Program Rozwijający Percepcję Wzrokową M. Frostig,  

 Metoda Integracji Sensorycznej – Stymulacja polisensoryczna w Sali 

Doświadczania Świata, 

 Elementy metody EPR ,,Edukacja przez ruch”, 

 Metoda audytywno -werbalna,  

 Metoda ,,Malowania dziesięcioma palcami” według R.F Show,  

 Metoda dramy, 

 Metoda biblioterapii oraz bajkoterapii, 

 

4. indywidualną pracę dostosowaną do  potrzeb 

i możliwości dziecka na podstawie indywidualnych 

programów edukacyjno – terapeutycznych 

uwzględniających zalecenia zawarte w orzeczeniu 

o potrzebie kształcenia specjalnego, 

5. rozwijanie własnych zdolności i zainteresowań, 

6. udział w bezpłatnych kołach zainteresowań: plastycznym, matematycznym, tańca 

regionalnego, informatycznym, teatralnym, zajęciach bibliotecznych, 

7. udział w zajęciach dodatkowych: język angielski, taniec towarzyski, szachy, 

gimnastyka korekcyjna, 

8. wspomaganie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRZEDSZKOLE  ZAPEWNIA 
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 Na potrzeby  małego dziecka zagrożonego niepełnosprawnością 

w przedszkolu prowadzone jest wczesne wspomaganie rozwoju 

dziecka. Są to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne 

działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych 

za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka 

niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, od chwili 

jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, także – 

pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez 

nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym 

przez indywidualny program wczesnego wspomagania. Zespół 

wczesnego wspomagania to osoby mające przygotowanie do pracy 

z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym; 

to pedagodzy specjalni posiadający kwalifikacje odpowiednie 

do rodzaju niepełnosprawności dziecka, psycholodzy, logopedzi, 

rehabilitanci i inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny. 

 

*Więcej informacji na stronie: www.przeds8.webd.pl / zakładka Wczesne wspomaganie. 

 

 

1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy opartej na  inteligencji wielorakiej Howarda 

Gardnera, której celem jest rozwijanie inteligencji wielorakich naszych 

wychowanków. 

2. Bierzemy udział w różnego rodzaju projektach  i programach, które mają na celu m.in. 

poszerzanie zainteresowań dzieci.  

3. Przedszkole realizuje programy własne autorstwa 

nauczycielek Przedszkola: 

 Program wychowawczy,  

 Program profilaktyczny. 

 „Nasze Przedszkole”- program edukacji przedszkolnej 

wspomagający rozwój aktywności dzieci. 

 Program edukacji europejskiej dla dzieci 6 -letnich „Mali 

Europejczycy”. 

 Program czytelniczy "Mały czytelnik”. 

 Program działań adaptacyjnych dzieci w Przedszkolu nr 8 z Oddziałami 

Integracyjnymi „W ósemce dzieci nie płaczą”. 

 Program zajęć teatralnych dla dzieci 5, 6 - letnich Przedszkola nr 8 z Oddziałami 

Integracyjnymi. 

 Sześciolatki i matematyka.  

 Program edukacji ekologicznej „Mali przyrodnicy”. 

 Wspierania Rozwoju Mowy dla Dzieci z Opóźnionym 

Rozwojem Mowy. 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 

PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU 

http://www.przeds8.webd.pl/
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 „Bezpieczny Przedszkolak". 

 Program zajęć logopedycznych – profilaktyka, diagnoza i terapia logopedyczna. 

 „Teatr Małego Przedszkolaka” – program kółka teatralnego dla dzieci w wieku 

przedszkolnym. 

 „Komputer w przedszkolu” – program zajęć rozwijających zainteresowania dzieci 

w wieku przedszkolnym obsługą komputera. 

 Program koła matematycznego z wykorzystaniem elementów metody Edyty 

Gruszczyk – Kolczyńskiej w rozwijaniu 

logicznego myślenia i kształtowaniu 

pojęć matematycznych u dzieci w wieku 

przedszkolnym. 

 Program koła plastycznego ,,Mały 

artysta”.  

 Program edukacji regionalnej dla dzieci 

przedszkolnych „Suwałki – moje 

miasto”. 

 Innowacja organizacyjna „Czytające 

przedszkolaki” w zakresie rozwijania 

zainteresowań czytelniczych w grupie dzieci 5 i 6 - letnich. 

 Program zajęć logopedycznych- profilaktyka, diagnoza i terapia logopedyczna. 

 

 

 

Przedszkole utrzymuje kontakty ze środowiskiem lokalnym i aktywnie uczestniczy w wielu 

uroczystościach. Nasze przedszkolaki corocznie biorą udział w różnorodnych imprezach 

kulturalno – oświatowych, konkursach, olimpiadach i przeglądach organizowanych na terenie 

naszego miasta jak i kraju. Udział w tych imprezach daje 

sportowych. Istotne są także konkursy odbywające się 

w naszej placówce, które przyczyniają się do integracji 

wszystkich grup przedszkolnych. Uczestnictwo w tych 

aktywnościach daje motywacje do działania, podnosi 

samoocenę dziecka oraz wzmacnia wiarę we własne siły.  

 Dzieci niepełnosprawne odnoszą sukcesy równie często jak 

ich rówieśnicy – wychowankowie z dysfunkcjami wzroku 

wykazują uzdolnienia muzyczne, mają dobry słuch i poczucie rytmu. Biorą udział w wielu 

festiwalach, konkursach, przeglądach piosenek. Dzieci autystyczne posiadają tzw. „zdolności 

wysepkowe” - matematyczne, plastyczne, techniczne. Ich sukcesy – również ogólnopolskie są 

dokumentowane w naszej galerii, kronice i na stronie internetowej  naszego przedszkola. Nasi 

podopieczni zdobywają liczne nagrody 

i wyróżnienia, które dostarczają nam wszystkim 

powodów do dumy i radości.  

Dużym osiągnięciem naszego przedszkola jest 

zdobycie tytułu Szkół Odkrywców Talentów. 

NASZE OSIĄGNIĘCIA 



17 

 

Jest to ogromne wyróżnienie świadczące o tym, że przedszkole 

przyczynia się do odkrywania, rozwijania, wspierania 

i promocji uzdolnień dzieci.  

 

 Pracownicy przedszkola to wysoko wykwalifikowana, 

kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra 

pedagogiczna wspomagana przez personel pomocniczy. 

W systematyczny i ciągły sposób rozwijają własną aktywność 

zawodową. Corocznie biorą udział w wielu kursach 

doskonalących  i wprowadzają nowatorskie metody pracy.   

Nauczyciele posiadają przygotowanie pedagogiczne do pracy 

z dziećmi niepełnosprawnymi. W przedszkolu pracują 

specjaliści: 

 psycholog, 

 pedagodzy specjalni,  

 surdopedagog, 

 oligofrenopedagodzy, 

 logopeda, glottodydaktyk,  

 terapeuta integracji sensorycznej, 

 pedagodzy terapii pedagogicznej, 

 pedagodzy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 

 pedagog specjalny z zakresu rewalidacji, 

 pedagog specjalny w zakresie pedagogiki  niepełnosprawnych intelektualnie, 

 pedagog specjalny w zakresie usprawniania dzieci ze sprzężonymi 

niepełnosprawnościami. 

 

 

 

1. Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych do przedszkola 

odbywa się na podstawie: 

 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydanego przez Poradnię Psychologiczno – 

Pedagogiczną,  

 opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka,  

 decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego.  

2.  Edukacją integracyjną może być objęte dziecko w wieku od 3 do 8 roku życia, nie 

dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym dziecko 

ukończy 8 lat.  

3. Dzieci nie będące mieszkańcami Miasta Suwałk, posiadające orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola prowadzonego 

przez  Miasto Suwałki w miarę wolnych miejsc, po uprzednim  zawarciu stosownego 

porozumienia pomiędzy miastem Suwałki a zainteresowaną gminą, na terenie której 

KADRA 

REKRUTACJA 
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zamieszkuje dziecko ubiegające się o przyjęcie do przedszkola. 

 

 

 

 

  Budynek przedszkolny otoczony jest ogrodem, na którym znajduje się plac zabaw 

pełniący zarazem rolę rekreacyjno - dydaktyczną. Placówka jest przystosowana pod potrzeb 

dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, bez barier architektonicznych. 

  Placówka posiada: 

 gabinety terapii wyposażone w specjalistyczne pomoce i programy multimedialne 

pozwalające na optymalną pracę z dzieckiem, 

 salę doświadczania świata, wyposażoną w bardzo nowoczesny sprzęt, urządzenia 

i programy do stymulacji rozwoju dzieci oraz do specjalistycznej diagnozy i terapii 

różnych dysfunkcji i mikrodeficytów,  

 salę terapeutyczną, wyposażoną w sprzęt rehabilitacyjny, korekcyjny, suchy basen, 

 pracownię logopedyczną wyposażoną w nowoczesne programy do diagnozy i ćwiczeń 

logopedycznych,  

 pracownie: plastyczną, matematyczną, komputerową, 

 bibliotekę, 

 przedszkole dysponuje wysokiej klasy sprzętem do rehabilitacji takim jak: magiel, 

beczka, interaktywna kolumna wodna, huśtawka terapeutyczna, masażer, trenery 

równowagi, sprzęt do muzykoterapii, aromaterapii, wałki rehabilitacje, 

 ścieżka fakturowa, 

 tor świetlno - dźwiękowy z tablicą kurantów, 

 imitator deszczu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAZA PRZEDSZKOLA 
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3.3.  Zespół Szkół nr 3 

w Suwałkach 

  

Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach,  

ul. Szpitalna 66, 

16 - 400 Suwałki 

tel. (87) 565 52 20, (87) 567 80 63 

 

 

Kształcenie dzieci niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim (w wyjątkowych sytuacjach umiarkowanym), dzieci z cechami autystycznymi 

(w tym zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami fizycznymi, chorobami przewlekłymi, 

niedowidzących i niedosłyszących w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 

ogólnokształcącym (w roku szkolnym 2012/13 – klasa I). Przygotowujemy się 

do ewentualnego utworzenia integracyjnego oddziału przedszkolnego. 

Istotnym elementem wspierania osób niepełnosprawnych jest wewnątrzszkolne 

doskonalenie nauczycieli. W ostatnich latach szkoła organizowała szkolenia nauczycieli z 

tego zakresu korzystając ze specjalistów z Akademii Pedagogiki Specjalnej, Polskiego 

Związku Głuchych, Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej. 

 

 

 

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, innych ustawach 

i rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej, a w szczególności zapewnia: 

1) zdobycie przez uczniów wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły,  

2) opiekę w czasie pobytu dziecka w szkole, 

3) podtrzymywanie i rozwijanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej, 

4) współdziałanie z rodzicami w wychowaniu dzieci i młodzieży, 

5) propagowanie prozdrowotnego stylu życia, 

6) podejmowanie działań integracyjnych na rzecz dzieci i młodzieży o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych, 

7) rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci i młodzieży, 

8) rozwijanie postaw społecznych przez zdobywanie doświadczeń we współżyciu 

i współdziałaniu w grupie rówieśniczej, 

9) rozwijanie wrażliwości moralnej, otwartości na potrzeby innych ludzi, 

10) kształtowanie racjonalnego podejścia do problemów życiowych i umiejętności 

ich rozwiązywania, 

11) kształtowanie postaw proekologicznych, 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 
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12) rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój, samodzielne decyzje, 

            w tym dotyczące wyboru kierunku studiów, zawodu, 

13) rozwijanie umiejętności życia w rodzinie i w społeczeństwie. 

 

 

REALIZOWANE PROGRAMY 

 

1. We współpracy z UMKS Jaćwież Suwałki od 2 lat szachowe zajęcia usprawniające 

dla      dzieci niepełnosprawnych (obecnie 5 dzieci w 2 grupach), 

2. We współpracy ze stowarzyszeniem pedagogów „Zamiast” program dodatkowych 

zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, 

3. Spartakiada Integracyjna – w tym roku 

szkolnym odbyła się już X edycja tej ważnej dla 

dzieci niepełnosprawnych miejskiej imprezy. 

 

 

 

SPECJALIŚCI 

 

2 pedagogów szkolnych, psycholog, 22 nauczycieli 

z kwalifikacjami z oligofrenopedagogiki, 8 z terapii 

pedagogicznej, 3 z logopedii, 3 z pedagogiki 

terapeutycznej. 

 

PRIORYTETY 

 

Zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia przy jednocześnie bardzo przyjaznym 

i empatycznym podejściu do osób niepełnosprawnych 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ JEDNOSTKĘ 

 

Tygodniowo: 56 godzin rewalidacji, 20 godzin zajęć 

logopedycznych, 259 godzin zajęć pedagogów 

wspierających. 
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3.4.  Zespół Szkół nr 10 w Suwałkach 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10  UL. ANTONIEWICZA 5 

16 – 400 SUWAŁKI 

 

tel. 87 5677405 

 www.zs10suwalki.republika.pl/ 

e-mail zs10suwalki@wp.pl 

 

W skład Zespołu wchodzą: 

Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach, 

Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach. 

 

Do naszej placówki uczniowie przyjmowani są na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. W klasach 

integracyjnych uczy się do  20 uczniów, w tym 3-5 uczniów niepełnosprawnych. 

Zatrudniamy oligofrenopedagogów, psychologa, pedagoga oraz specjalistów w zakresie 

logopedii i gimnastyki korekcyjnej. Placówka oferuje profesjonalną opiekę nad uczniami                      

w ramach zajęć świetlicowych w godzinach 7.30 – 16.00. Świetlica dysponuje środkami, 

które wspomagają rozwój osobowości ucznia, rozwijają wyobraźnię, rozwijają dziecko 

intelektualnie i emocjonalnie oraz kształcą umiejętności komunikacyjne. Stołówka szkolna 

zapewnia możliwość  skorzystania z obiadu w szkole. 

Nadrzędnym celem naszej pracy jest przygotowanie uczniów do samodzielnego życia 

w środowisku na miarę ich możliwości. Realizujemy ten cel poprzez integrację 

ze środowiskiem, kształtowanie umiejętności samoobsługi i komunikacji z otoczeniem, 

korzystanie z osiągnięć techniki, dbanie o rozwój kulturalny, współpracę z rodzicami. 

Prowadzimy zajęcia w terenie, współpracując z wieloma instytucjami. Uczniowie 

uczestniczą w lekcjach przyrodniczych, historycznych, bibliotecznych, muzealnych, 

warsztatach plastycznych, teatralnych.  

Uczniowie mogą uczestniczyć w różnych kołach zainteresowań, w zajęciach sportowych 

(koszykówka), w grze w tenisa stołowego, w wyjazdach na basen, w zajęciach 

komputerowych, plastycznych. Uczniowie mają zapewnioną opiekę zdrowotną. W szkole 

zatrudniona jest pielęgniarka. 

PROGRAM EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNY REALIZOWANY JEST 

POPRZEZ: 

 zajęcia przedmiotowe: nauczanie zintegrowane, funkcjonowanie w środowisku, 

technikę, muzykę, plastykę, wychowanie fizyczne, rewalidację (logopedię, zajęcia 

korekcyjno- kompensacyjne, korektywę), 

 koła zainteresowań (muzyczne, sportowe, plastyczne, ekologiczne, teatralne), , liczne 

imprezy organizowane na terenie placówki, ,,zielone szkoły”, olimpiady i konkursy, 

mailto:zs10suwalki@wp.pl
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 uczestnictwo w różnych formach życia kulturalnego (teatr, koncerty, muzea, 

przeglądy twórczości artystycznej, wystawy, zajęcia w domach kultury, udział 

w licznych konkursach na szczeblu stołecznym, wojewódzkim i krajowym). 

 

PRIORYTETY SZKOŁY 

 Wprowadzamy na zajęciach szereg metod aktywnych, nowoczesnych pomocy 

dydaktycznych, m.in. komputerowych. 

 Praca z uczniami opiera się na indywidualnych programach edukacyjno-

terapeutycznych opracowanych przez zespoły nauczycielskie. 

 Staramy się rozwijać uzdolnienia i talenty ucznia – poprzez codzienne zajęcia 

oraz udział w licznych konkursach, wystawach i imprezach w szkole i poza nią. 

 Kultywujemy tradycje i zwyczaje szkolne i narodowe. 

 Zapewniamy pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz wykwalifikowaną kadrę 

nauczycielską. 

 Po zajęciach lekcyjnych uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach świetlicy 

oraz licznych kół zainteresowań. 

 Dbamy o rozwój kadry pedagogicznej, jesteśmy otwarci na nowości w zakresie 

edukacji 

 Aktywnie współpracujemy z rodzicami. 

 

         Szkoła osiąga sukcesy edukacyjne w konkursach międzyszkolnych, rejonowych, 

wojewódzkich i  ogólnopolskich  oraz sportowe. 

        Aktywnie współpracujemy z rodzicami, w placówce działa Rada Rodziców, 

włączając się w projektowanie i realizowanie nowych kierunków rozwoju szkoły.        

Szkoła promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.  

ZREALIZOWANE PROJEKTY 

1.  „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół   

podstawowych – Miasto Suwałki” – szkoła podstawowa.  

2. „Otwarty umysł – drogą do sukcesu” – gimnazjum.  

 

 

Więcej informacji na stronie  www.zs10suwalki.republika.pl/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zs10suwalki.republika.pl/
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3.5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Suwałkach 

 

 

Specjalny Ośrodek 

        Szkolno - Wychowawczy nr 1 

   w Suwałkach 

    ul. Przytorowa 8 

   tel. (87) 566 29 53 

 

Oferta jednostki przygotowana dla dzieci, młodzieży, rodziców, opiekunów i nauczycieli 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 posiada szeroką ofertę edukacyjno -

terapeutyczną dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju. W jego strukturze znajdują się: 

 Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka obejmujące dzieci od 0 do momentu 

podjęcia nauki w szkole,      

 Przedszkole nr 9, 

 Szkoła Podstawowa dla uczniów z lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniem 

upośledzenia umysłowego i dla uczniów z autyzmem realizujące programy szkoły 

masowej, 

 Gimnazjum, 

 Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla młodzieży z głębszą niepełnosprawnością 

intelektualną, 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa o kierunkach kucharz małej gastronomii oraz stolarz 

dla młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną, 

 Zespół Rewalidacyjno – Wychowawczy dla dzieci i młodzieży z głębokim stopniem 

niepełnosprawności, 

 Internat. 

 

 

 

CELE I ZADANIA 

1. Celem Ośrodka jest tworzenie właściwych warunków dla optymalnego rozwoju dzieci 

i młodzieży oraz umożliwienie im realizowania obowiązku szkolnego. 

2. Do zadań Ośrodka należy: 
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1) zapewnianie uczniom wykształcenia ogólnego na poziomie wychowania 

przedszkolnego, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły przysposabiającej do pracy 

oraz zasadniczej szkoły zawodowej w dostępnym dla nich zakresie, 

2) realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, 

3) tworzenie odpowiednich warunków do nauki, rewalidacji, rehabilitacji, wychowania 

i opieki, 

4) realizacja programów nauczania, programu wychowawczego i programu 

profilaktyki, odpowiednich dla danego rodzaju niepełnosprawności, stopnia 

upośledzenia umysłowego i etapu edukacyjnego, z wykorzystaniem form i metod 

pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz zasad nauczania opisanych przez 

współczesne nauki społeczno – pedagogiczne, 

5) dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów, 

6) opracowywanie i modyfikowanie indywidualnych programów edukacyjnych dla 

wszystkich uczniów określających zakres zintegrowanych działań nauczycieli 

i specjalistów, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi 

i możliwościami psychofizycznymi, 

7) wspomaganie rodziców (prawnych opiekunów) dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych w pełnieniu funkcji wychowawczych i edukacyjnych,  

w szczególności przez organizowanie konsultacji, zajęć psychoedukacyjnych, 

warsztatów umiejętności i grup wsparcia, 

8) integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze środowiskiem, 

9) przygotowanie uczniów do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego 

(na miarę ich możliwości rozwojowych) i aktywnego dorosłego życia, 

10) prawidłowa organizacja zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci  

i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, 

11) kształcenie uczniów szkoły ponadgimnazjalnej w zakresie przysposobienia do pracy; 

12) przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu, 

13) zapewnienie całodobowej opieki wychowankom internatu, 

14) współpraca ze szkołami ogólnodostępnymi w zakresie diagnozowania 

i rozwiązywania trudnych problemów dydaktyczno – wychowawczych dzieci 

niepełnosprawnych uczęszczających do tych szkół, 

15) współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci ,,Jesteśmy Razem”, 

16) organizowanie i prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 

17) udzielanie wielospecjalistycznej i kompleksowej pomocy małym dzieciom 

z zaburzeniami rozwoju, 

18) tworzenie nowoczesnej bazy edukacyjno-terapeutycznej dzięki realizowaniu 

projektów finansowanych prze EFS, PFRON i innych, 

19) prowadzenie współpracy z organizacjami z państw Unii Europejskiej (wymiana 

doświadczeń nauczycieli, współpraca młodzieży), 

20) prowadzenie współpracy z wiodącymi placówkami w Polsce zajmującymi się terapią 

i edukacją dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju, 

21) systematyczne doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. 

   

3. W realizacji tych zadań Ośrodek respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy 

prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 

ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez 

Zgromadzenie Ogólne ONZ 20.11.1989 r.  
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PROGRAMY I METODY REALIZOWANE W PLACÓWCE 

 Elementy metody ośrodków pracy, 

 Metoda oparta na praktycznym działaniu, 

 Poranny krąg, 

 Metody aktywizujące, 

 Elementy Metody Domana; 

 Terapia zabawą, 

 Metoda NDT Bobath, 

 Metoda integracji sensorycznej, 

 Metoda dobrego startu, 

 metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, 

 Wspomagające i alternatywne metody komunikowania się, 

 Behawioralne metody edukacji, 

 Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, 

 Programy Aktywności i Komunikacji 

Knillów, 

 Dogoterapia , 

 Hipoterapia, 

 Sala Doświadczania Świata, 

 Hydroterapia, 

 Arteterapia, 

 Muzykoterapia, 

 Elementy metody TEACCH, 

 Logorytmika 

 

ZATRUDNIENI SPECJALIŚCI  

 

Oligofrenopedagodzy,  nauczyciele ze specjalnością wczesnego wspomagania rozwoju 

i edukacji uczniów autystycznych, psycholog, pedagog, tyflopedagog, surdopedagog, 

specjaliści w zakresie metod wspierających rozwój dzieci  różnych metod np. terapii 

SI, terapii pedagogicznej i rehabilitacji ruchowej. 

 

 

 

PRIORYTETY OŚRODKA 

1.Udzielanie wielospecjalistycznej i kompleksowej pomocy małym dzieciom z zaburzeniami 

rozwoju, 

2.Tworzenie nowoczesnej bazy edukacyjno-terapeutycznej dzięki realizowaniu projektów 

finansowanych prze EFS, PFRON i innych, 

3.Prowadzenie współpracy z organizacjami z państw Unii Europejskiej (wymiana 

doświadczeń nauczycieli, współpraca młodzieży), 

4.Prowadzenie współpracy z wiodącymi placówkami w Polsce zajmującymi się terapią 

i edukacją dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju, 

http://esoswnr1.suwalki.internetdsl.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=29:przyja-jest-bezinteresowna&catid=14&Itemid=24
http://esoswnr1.suwalki.internetdsl.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=45:hydroterapia&catid=22
http://esoswnr1.suwalki.internetdsl.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=46:arteterapia&catid=22
http://esoswnr1.suwalki.internetdsl.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=50:muzykoterapia&catid=22
http://esoswnr1.suwalki.internetdsl.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=47:logorztmika&catid=22
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5.Systematyczne doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, 

6.Współpraca z Olimpiadami Specjalnymi. 

 

OSIĄGNIĘCIA 

 

 Październik 2003 r. – Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum nr 8 otrzymują tytuł i certyfikat 

„Szkoły z klasą”. 

2007r. Udziału w Pilotażu Rządowym pod nazwą:  

 „Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku 

niepełnosprawnemu lub zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie” 

26.01.2008 r. – nagroda „Włócznia Jaćwingów” w kategorii działania oświatowe. 

Sportowe. 

Marzec 2002 r. 

VIII Mistrzostwa Polski w Pływaniu PTSS "Sprawni Razem" w Płocku – 5 medali. 

Czerwiec 2004 r.  

V Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych w Gdańsku – 2 srebrne 

medale. 

Marzec 2008 r. 

VII Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Wiśle – 4 złote medale. 

Luty 2009 r. 

IX Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Boise w Stanach Zjednoczonych 

– zawodnicy zdobyli 3 złote oraz 2 brązowe medale w narciarstwie biegowym. 

 Lipiec 2009 r. 

IX Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Kielcach – złoty medal w 

tenisie stołowym 

Wrzesień 2009 r. 

XI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Drużyn 7-osobowych Olimpiad Specjalnych 

w Bydgoszczy – srebrny medal. 

 

Luty 2012 r. 

VIII Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Wiśle (narciarstwo 

biegowe) – 5 medali złotych i 7 brązowych. 

Marzec 2012 r. 

VIII Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Kielcach i Skarżysku-

Kamiennej (narciarstwo zjazdowe) – 1 złoty medal i 2 srebrne. 

Kwiecień 2012 r. 

VII Ogólnopolski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych w Rybniku – 1 złoty medal 

i 2 srebrne. 

Czerwiec 2012 r. 

VII Ogólnopolskie Regaty Kajakowe Olimpiad Specjalnych w Augustowie – 3 złote 

i 3 srebrne medale. 

Uczniowie niepełnosprawni w stopniu głębokim lub z niepełnosprawnością sprzężoną są 

objęci Programem Treningu Aktywności Motorycznej (MATP). 
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Artystyczne. 

VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem 

Grand Prix konkursu oraz I miejsce kategorii wiekowej  11 – 14 lat i 15 – 18 lat zdobyli 

uczniowie naszego Ośrodka. 

Grupa teatralna pod nazwą „Buziaki”. 

- wyróżnienie w Ogólnopolskim Festiwalu Małych Form Teatralnych „Bagatelka” – 

Kraków  1996 r. 

- nagrodę Dyrektora ROKiS na III Festiwalu Teatrów Dziecięcych „Wigraszek” – 

Suwałki 1996r. 

- II miejsce w przeglądzie regionalnym Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej – 

Suwałki 1999 r. 

- wyróżnienie w przeglądzie wojewódzkim X Ogólnopolskiego Forum Teatrów Dzieci 

i Młodzieży Szkolnej – Białystok 1999r. 

- III miejsce w VIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki, Teatru i Plastyki „Spotkanie 

przyjaźni” – Łęczna 2000r. 

- dyplom w II Szkolnym Przeglądzie Małych Form Teatralnych – Suwałki 2002r. 

- wyróżnienie w X Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki, Teatru i Plastyki „Spotkanie 

przyjaźni” – Łęczna 2002r. 

- nagroda w II Regionalnym Przeglądzie Grup Teatralnych Szkolnictwa Specjalnego 

„I ty możesz zostać aktorem” – Białystok 2004r. 

Grupa teatralna „Mróweczki” 

- w VI Regionalnym Przeglądzie Grup Teatralnych pod hasłem „ I TY możesz zostać 

aktorem” w Białymstoku – otrzymała wyróżnienie, 

- w I Festiwalu Teatralnym dla Uczniów Szkół i Ośrodków Specjalnych w  Ełku -  

zdobyła II nagrodę, 

- w V Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Szkole Podstawowej nr 10  

w Suwałkach - uznanie jury. 

 

Grupa teatralna „GENESIS” 

Dwukrotnie prezentowała swoje przedstawienia artystyczne na Wielkim Święcie 

Małego Człowieka w Sokółce. W roku szkolnym 2011/2012 grupa „GENESIS” zdobyła 

II miejsce na Festiwalu Teatralnym dla Uczniów Szkół i Ośrodków Specjalnych w Ełku. 

Muzyczno - taneczne 

VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Łęczna 2000 – I i III miejsce. 

Konkurs Poetycko – Muzyczny Suwałki 2000 – I miejsce. 

Regionalny Festiwal „Złota Nutka” Suwałki 2004 – II miejsce. 

VII Przegląd Piosenki „Wśród Nas” Augustów 2008 – II miejsce. 

I Konkurs Tańca „Baw się i Tańcz”  Bielsk Podlaski 2010 II miejsce. 

Konkurs Piosenki „Śpiewajmy Razem” Białystok 2011 – II miejsce. 

Festiwal Piosenki Gołdap 2011 I miejsce. 

Konkurs Piosenki „Śpiewajmy Razem” Białystok 2012 – III miejsce 
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ZAJĘCIA REALIZOWANE PRZEZ PLACÓWKĘ, W TYM PROGRAMY UNIJNE 

W 2007 roku jako jedni z pierwszych w regionie opracowaliśmy  i zrealizowaliśmy projekt 

„Jaćwingera” dotowany przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności w ramach 

Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego „Równać Szanse 2007”. 

Następnym pomysłem sfinansowanym przez tą samą fundację był projekt „Dobre nastroje” 

i dotyczył zdrowego trybu życia. 

Dzięki realizacji innego projektu PFRON – „Edukacja” w latach 2005 – 2008 pozyskaliśmy 

fundusze na modernizację bazy (m.in. winda, basen, sala gimnastyczna) i wyposażenie 

pracowni i sal terapeutycznych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. 

W roku szkolnym 2010/11 zrealizowany został w ośrodku Projekt „Klucz do świata marzeń” 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS. 

SOSW nr 1 realizował też projekty dotowane przez Miasto Suwałki dotyczące profilaktyki – 

„Dbam o zdrowie”.  

Od września 2011 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym nr 1 w Suwałkach realizujemy projekt pod nazwą: „Indywidualizacja 

procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych – Miasto Suwałki” 

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 

Od 01 września 2011 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy razem” 

w partnerstwie ze SOSW nr 1 w Suwałkach realizuje projekt „Szkoła marzeń” w ramach 

priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt finansowany jest 

przez Unię Europejską ze środków EFS. 

Od 01 sierpnia 2012 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy razem” w partnerstwie 

z Miastem Suwałki realizuje projekt „ Razem w Dorosłość” w ramach priorytetu IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską 

ze środków EFS. 

Niemieckie stowarzyszenie Conduco z Drezna realizuje projekty dotyczące praw człowieka. 

Wspólnie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-wychowawczym nr 1 w Suwałkach 

i Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” organizuje polsko - niemieckie 

wymiany młodzieży  dotyczące praw osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

W roku 2010/2011 został zrealizowany projekt „Prawo do pracy. Prawo 

do współuczestnictwa. O prawie ludzi niepełnosprawnych intelektualnie do zajęcia i pracy 

jako możliwości integracji i partycypacji. Polsko - niemieckie spotkanie dla młodzieży”.  

Projekt ten został nagrodzony przez niemiecką Fundację „Pamięć. Odpowiedzialność. 

Przyszłość.”, jako jeden z najlepszych w Europie w roku 2011. 

 

 



29 

 

3.6 Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Bajka” 

 

ul. Marii Curie - Skłodowskiej 5 

tel. 514 233 065 

www.bajka.suwalki.pl 

bajka.suwalki@op.pl 

www.facebook/bajka.suwalki 

 

 

Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa Bajka kształci i udziela pomocy: 

Dzieciom z opóźnionym lub nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym dzieciom z ryzyka 

dysleksji, z wadami postawy, z problemami z komunikacją, z opóźnionym rozwojem mowy 

i z wadami wymowy. Dzieciom i młodzieży ze zdiagnozowanymi problemami 

rozwojowymi: upośledzeniem umysłowym, chorobami genetycznymi, autyzmem, ADHD i 

innymi zaburzeniami zachowania, dziecięcym porażeniem mózgowym, niepełnosprawnym 

ruchowo, dyslektycznym. 

Prowadzimy zajęcia indywidualne i grupowe w zakresie: 

- logopedii i rozwoju komunikacji, 

- rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii prowadzonej specjalistycznymi metodami  

- terapii pedagogicznej i rewalidacji prowadzonej różnymi metodami. 

Pracujemy zgodnie z podstawą programową dla szkół podstawowych masowych.  

Klasy liczą od 2 do 4 uczniów, z dzieckiem pracuje dwóch nauczycieli – pedagog specjalny 

i nauczyciel metodyk. Zajęcia edukacyjne prowadzone są z wykorzystaniem Planu 

Daltońskiego. 

Gwarantujemy naszym uczniom najlepsze, zindywidualizowane, warunki zdobywania 

wiedzy. 

Każdy uczeń objęty jest  indywidualną, specjalistyczną terapią nastawioną na wspieranie 

jego rozwoju psychoruchowego, tak by był w stanie opanować wiedzę na optymalnym 

poziomie. 

Prowadzimy następujące zajęcia terapeutyczne: 

- Metodę Dobrego Startu,    

  - Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne,   

- Integrację Sensoryczną,    

http://www.bajka.suwalki.pl/
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- logopedię, 

- gimnastykę korekcyjną,   zajęcia na basenie, naukę pływania 

- arteterapię – zajęcia plastyczne, muzyczne, rytmiczne,  

- zajęcia wyrównawcze i korekcyjno – kompensacyjne, 

- i inne w zależności od indywidualnych potrzeb uczniów, 

Organizujemy systematyczne zajęcia integracyjne ze zdrowymi rówieśnikami.  

 

Zatrudniamy nauczycieli i terapeutów z wykształceniem i wieloletnim 

doświadczeniem w pracy  z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

 Szkoła pozyskuje fundusze na działalność także ze źródeł.  

 

1. Dotacja w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów 

prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki 

w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia  

„Radosna Szkoła” – wyposażona została sala zabaw dla uczniów Niepublicznej 

Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka”, 

2. Grant z Fundacji Banku Zachodniego WBZ S. A. w ramach programu działań 

charytatywnych „Bank Dziecięcych Uśmiechów”– przeznaczony został na zajęcia 

arteterapii w NTSzP „Bajka” w Suwałkach, 

3. Dofinansowanie projektu „Sam powiem czego chcę – pomoc dzieciom autystycznym 

w komunikacji społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 

2013 – Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Podlaskiego,  

4. Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego przez PFRON.  

 


