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Jeste�my O�rodkiem z 60-letni¹ tradycj¹. U nas uczeñ znajdzie zrozumienie i fachow¹ opiekê a¿ do doros³o�ci.
Nasza szko³a, to szko³a, w której dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (z obni¿onym poziomem intelektual-
nym) pobieraj¹ naukê tak jak w ka¿dej szkole publicznej ale innymi metodami, z innymi podrêcznikami i pod kierunkiem
kadry pedagogicznej o specjalistycznych kwalifikacjach.

O�RODEK  SZKOLNO-WYCHOWAWCZY  w  LE�NICY

Zespó³ Szkó³ Specjalnych oferuje: 

Gruntowne wykszta³cenie w zakresie wiedzy ogólnej ( dostosowanej do mo¿-
liwo�ci intelektualnych dziecka) na poziomie szko³y podstawowej i gimna-
zjum.
Indywidualnie dla ka¿dego dziecka przygotowywany
program  oddzia³ywañ rewalidacyjnych:
* zajêcia logopedyczne,
* terapia technik szkolnych,
* gimnastyka korekcyjna,
* zajêcia dydaktyczno-wyrównawcze.
Du¿o uwagi przywi¹zuje siê do zajêæ sportowo-rekreacyjnych i korekcyjnych.

W O�rodku Szkolno - Wychowawczym funkcjonuje:

Trzyletnia Szko³a Specjalna Przysposabiaj¹ca do Pracy

Zajêcia odbywaj¹ siê w warsztatach szkolnych i pracowni kucharskiej.
Oprócz zajêæ praktycznych, uczniowie realizuj¹ podstawowe za³o¿enia pro-
gramowe w ramach przedmiotów: funkcjonowanie w �rodowisku, plastyka,
muzyka, wychowanie fizyczne, religia.

Zasadnicza Szko³a Zawodowa Specjalna
w  Le�nicy zaprasza:

* absolwentów gimnazjum specjalnego,
* absolwentów gimnazjum ogólnodostêpnego, którzy realizowali program
szko³y specjalnej i posiadaj¹ orzeczenia do kszta³cenia specjalnego.

Szko³a Zawodowa daje Wam dobre przygotowanie do wykonywania zawodu.

Pozwala zdobyæ kwalifikacje w zawodach:
* murarz,  betoniarz-zbrojarz,  malarz-tapeciarz,
* blacharz samochodowy, mechanik samochodowy,
* cukiernik, piekarz, kucharz, rze�nik-wêdliniarz,
* fryzjer, sprzedawca,
* krawiec,
* monter instalacji sanitarnej,
* ogrodnik,
* pracownik pomocniczy obs³ugi hotelowej,
* stolarz, tapicer.

Po ukoñczeniu szko³y absolwent mo¿e:
* przyst¹piæ przed OKE do egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawo-

dowe w uczonych zawodach,
* przyst¹piæ do egzaminu czeladniczego organizowanego przez Izbê  Rze-

mie�lnicz¹,

Jest to szko³a bez stresu, bez niepowodzeñ! 

Internat
Wiêkszo�æ uczniów O�rodka jest spoza Le�nicy , dlatego w ci¹gu tygodnia
mieszkaj¹ w internacie.
Internat to miejsce, gdzie uczniowie:
* odpoczywaj¹,
* wspólnie spêdzaj¹ czas,
* bawi¹ siê,
* przygotowuj¹ do szko³y,
* rozwijaj¹ swoje zdolno�ci i umiejêtno�ci,
* ucz¹ siê samodzielno�ci i kontaktów z rówie�nikami.
Oferujemy bezp³atny pobyt w internacie; rodzice ponosz¹ jedynie koszty
wy¿ywienia, których wysoko�æ mo¿e zostaæ znacznie obni¿ona w zale¿no�ci
od dochodów rodzin.

Dziecko niepe³nosprawne ma

na co dzieñ poczucie sukcesu

i w³asnej warto�ci,

wszyscy mówi¹ mu po imieniu.

Zasad¹ jest wzmacnianie

pozytywne i nauka poprzez

praktyczne dzia³anie.

Je¿eli Twoje dziecko ma

problemy z nauk¹ a Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

wyda orzeczenie

o kszta³ceniu specjalnym �

to nie jest wyrok,

lecz mo¿liwo�æ pomocy dziecku

w zdobyciu niezale¿no�ci,

samodzielno�ci w warunkach

psychicznego komfortu.

47-150 Le�nica

ul. Kozielska 20

tel: 077 461 52 16

soswlesnica@poczta.onet.pl
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ZAPRASZAMY - 24 IV 2008

- DZIEÑ OTWARTY


