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PLACÓWKI PROWADZÑ STAŁY NABÓR UCZNIÓW

v
Wymagane dokumenty:

1. 
Podanie rodzica/opiekuna (z aktualnymi danymi 

do kontaktu).
2. 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (niepeł-
nosprawnoÊç sprz´˝ona, autyzm, niepełnosprawnoÊç 

intelektualna – stopieƒ umiarkowany, znaczny, gł´boki).
3. 

W miar´ mo˝liwoÊci dokumentacja o przebiegu terapii
i rehabilitacji.

Dokumenty mo˝na składaç w sekretariacie szkoły 
od poniedziałku do piàtku w godzinach 8.00-16.00

Przyj´cie ucznia do szkoły poprzedza:
1. 

Analiza dostarczonych dokumentów.
2. 

Odbycie nieodpłatnych konsultacji w naszej placówce 
(indywidualnie ustalany termin).

Szczegółowych informacji udzielamy
telefonicznie: 22 666 08 77 

lub drogà mailowà: szkolyfpln@gmail.com www.superszkoly.edu.pl



Misjà naszej Szkoły jest przygotowanie uczniów w ramach
ich indywidualnych mo˝liwoÊci i potrzeb do samodziel-
nego funkcjonowania w ˝yciu codziennym, zapewnie-
nie im poczucia bezpieczeƒstwa, akceptacji, pewnoÊci
siebie i sukcesu. Stawiamy na pełnà integracj´ dziecka
niepełnosprawnego i jego rodziny, szeroko rozumianà
aktywnoÊç uczniów oraz rozwój umiej´tnoÊci budowa-
nia relacji społecznych i porozumiewania si´ z innymi.

Wieloletnie doÊwiadczenie pozwala wysoko wykwali-
fikowanej kadrze dostosowaç metody i formy współ-
pracy do indywidualnych potrzeb i mo˝liwoÊci dziecka
oraz sukcesywnie, krok po kroku wdra˝aç i realizowaç
wyznaczone cele edukacyjne podczas jego pobytu
w placówce.

Oprócz zaj´ç edukacyjnych, szkoła oferuje terapi´:
• logopedycznà,
• ruchowà, 
• SI,
• pedagogicznà,
• biofeedback

oraz
• dogoterapi´,
• komputerowe wspomaganie rozwoju,
• arteterapi´,
• sal´ doÊwiadczania Êwiata.

Wi´cej na www.superszkoly.edu.pl

Stwarzajàc podopiecznym odpowiednie warunki do
wszechstronnego rozwoju, jesteÊmy pewni, ˝e ka˝de
dziecko znajdzie w naszej szkole prawdziwych przyja-
ciół, pozna smak sukcesu, a wiedz´ b´dzie zdobywało
bez stresu i pora˝ek!

Realizacja misji Szkoły jest oparta na szerokiej współ-
pracy z rodzicami oraz Êrodowiskiem lokalnym. Jes-
teÊmy otwarci na kontakty z instytucjami mogàcymi
wesprzeç nasze przedsi´wzi´cia.

Dyrektor Jarosław Rola 
wraz z Zespołem

O nas


