
                                                                   

Opieka psychologiczno-pedagogiczna i wczesne wspomaganie szansą na 

lepszy rozwój Twojego dziecka 

 
                                                              ,,Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, 

                                                 nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, 

                                         nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje  

                                                      – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil. ‘’ 

                                          (Janusz Korczak) 

 

     W Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Mieście nad Pilicą wszyscy uczniowie 

mają zapewnioną opiekę psychologa i pedagoga oraz innych specjalistów.  Na wszystkich 

poziomach nauczania uczniowie korzystają z zajęć rewalidacyjnych wspierających ich 

rozwój. Są to zajęcia dodatkowe dla wszystkich uczniów potrzebujących dodatkowego 

wsparcia, mające na celu kompensowanie  braków w wiadomościach i umiejętnościach 

szkolnych, usprawnianie najmniej zaburzonych funkcji psychofizycznych, eliminowanie 

przyczyn lub przejawów zaburzeń uniemożliwiających optymalny rozwój ucznia. Dzięki tym 

zajęciom dzieci podnoszą swoją sprawność manualną i ogólno ruchową, uczą się poznawać 

przyrodę  i otaczający świat, doskonalą umiejętność mowy, kształtują swoją postawę wobec 

drugiego człowieka. Zapewniamy rewalidację indywidualną  i  w małych grupach. Zajęcia 

prowadzone są przez nauczycieli: oligofrenopedagogów, logopedów, surdopedagoga, 

rehabilitanta ruchowego i innych specjalistów. Zajęcia organizowane są  w oparciu o 

zalecenia zawarte w orzeczeniu wydanym przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. 

Oferujemy następujące zajęcia: 

 Dydaktyczno – wyrównawcze 

 Usprawnianie techniki czytania i pisania 

  Zajęcia logopedyczne  

 Zajęcia gimnastyki korekcyjnej 

  Integracji sensorycznej 

 EEG Biofeedback 

   Od września 2010 roku  oferujemy w naszym Ośrodku, nową formę pracy z dzieckiem i 

jego rodziną  czyli Wczesne Wspomaganie Rozwoju  Małego Dziecka. Od chwili wykrycia 

nieprawidłowości  w rozwoju, do podjęcia przez nie nauki w szkole. 

 

  



Pomagamy dzieciom:  

    

 zagrożonym niepełnosprawnością 

 z zaburzeniami rozwoju mowy 

 z niedosłuchem lub głuchotą  

 z innymi nieprawidłowościami rozwojowymi 

 włączmy w proces rehabilitacji rodziców, indywidualnie podchodząc do dziecka i 

                   jego rodziny 

Rodzicom oferujemy: 

 wsparcie w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawnego dziecka 

 pomoc  we właściwym organizowaniu najbliższego otoczenia dziecka 

 porady na temat rozwoju 

 zajęcia instruktażowe i poradnictwo 

 pomoc w wyborze pomocy dydaktycznych, sprzętu i pomocy rehabilitacyjnych 

 kontakt z innymi rodzicami mającymi podobne problemy z dziećmi 

Drogi rodzicu wczesne wspomaganie rozwoju Twojego dziecka  dzięki terapii stwarza 

szanse rozwojowe, umożliwiające osiągnięcie określonych dojrzałości poznawczych, 

fizycznych, a także   emocjonalno-społecznych. Działania  stymulujące Twoje dziecko we 

wczesnym etapie jego rozwoju  mogą mieć znaczenie na osiągnięcie większej niezależności, 

lepszej jakości życia w okresie dorosłości oraz jego samodzielności.  

 

Warunkiem objęcia dziecka o zaburzonym rozwoju formą pomocy jest złożenie do Dyrektora 

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego podania i dołączenie oryginału opinii o 

potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanego przez Poradnię Psychologiczno- 

Pedagogiczną. 

      W Ośrodku prowadzimy terapię logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną, 

integracji sensorycznej oraz rehabilitację ruchową. Od września 2012r. poszerzamy ofertę 

o terapię ręki i terapię taktylną. Terapię prowadzą wykwalifikowani terapeuci stosując 

następujące metody:  

 

 



  Integracji Sensorycznej (SI),                              

 

 Move To Learn (ruch dla uczenia się),  

 W. Sherborne                                                                                                                                  

  Metoda Werbo-Tonalna 

 PNF 

 Marii Montessorii,  

 Ch. i M. Knillów, 

 EEG Biofeedback, 

 Makaton 

 Inne, zależnie od potrzeb dziecka 

 

Terapia logopedyczna 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wszystkich rodziców zainteresowanych objęciem swojego dziecka specjalistyczną formą 

wspomagania rozwoju zachęcamy do zapoznania się z ofertą Ośrodka  

Szkolno-Wychowawczego w Nowym Mieście nad Pilicą na stronie internetowej  

  www.osw-franciszek.pl 

Podczas spotkania  ze specjalistami, otrzymacie Państwo wyczerpujące informacje na temat 

form pomocy specjalistycznej, jaką możemy udzielić Państwa dziecku. 

 

Dzień otwarty 20.04.2012r. godz. 11.00. 
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