
         

 

 

 

 

 

  

 

 

      

 

 

 
Szkoła Podstawowa Nr 10   z 
oddziałami przedszkolnymi 

Liceum Ogólnokształcące Nr II 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy 

Szkoła Policealna 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno - Wychowawczy nr 1 
dla Dzieci  

Niepełnosprawnych Ruchowo 
im. Marii Grzegorzewskiej    

w Policach 

ul. Korczaka 45 

72-010 Police 

mail: sekretariat@soswdnr.pl 
tel. 91 506 52 20 

www.soswdnr.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Rodzicu!!! 
Jeżeli niepokoi Cię rozwój Twojego dziecka, 

zgłoś się na konsultacje, bo tylko wcześnie podjęta interwencja 
przynosi najlepsze efekty. 
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    O nas 

Ośrodek jest placówką edukacyjno-rehabilitacyjną 

dla dzieci i młodzieży do  24  roku  życia  

z różnymi niepełnosprawnościami: 

- z niepełnosprawnością ruchową  

- z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu 

lekkim 

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi  

(z wyłączeniem niepełnosprawności 

intelektualnej w stopniu głębokim) 

Ośrodek zapewnia odpowiednie, ze względu  

na indywidualne potrzeby i możliwości ucznia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja 

      Do naszych szkół przyjmujemy dzieci  
i młodzież z całej Polski w  trakcie  całego  roku  
szkolnego  na  podstawie  orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego z Poradni 
Psychologiczno- Pedagogicznej i skierowania  
z Wydziału Oświaty odpowiedniego Starostwa 
Powiatowego lub Urzędu Miasta       
    

                  

    Rehabilitacja 

Uczniowie objęci są opieką psychologiczno- 

pedagogiczną, pielęgniarską, wspierani są przez 

asystentów osoby niepełnosprawnej. Wysoko 

wykwalifikowana kadra z zakresu psychologii, 

logopedii, fizjoterapii, oligofrenopedagogiki, 

terapii manualnej, tyflopedagogiki, terapii 

integracji sensorycznej, hipoterapii gwarantuje 

bardzo dobre efekty kształcenia i rehabilitacji. 

     Ośrodek posiada szeroką bazę 

rehabilitacyjną: basen rehabilitacyjny, 

hydroterapię, gabinety fizykoterapii i sale: 

Doświadczeń Świata, Integracji Sensorycznej, 

kinezyterapii  i  masażu oraz  salę gimnastyczną 

i siłownię. 

W pracy z uczniami wykorzystujemy 

następujące metody: PNF, Metodę Ruchu 

Rozwijającego, Terapię Integracji Sensorycznej, 

Terapię ręki, Nordic Walking, terapię w wodzie 

Watsu i wg. koncepcji Hallwick oraz hipoterapię.  

 
 
 

 

 

     „Za życiem” 

Ośrodek realizuje rządowy program  
„Za Życiem”, ze szczególnym uwzględnieniem 
kompleksowego wsparcia rodzin z dziećmi  
od chwili wykrycia u nich niepełnosprawności 
lub zagrożenia   niepełnosprawnością do podjęcia 
nauki w szkole. 

 

 

 Wczesne Wspomaganie Rozwoju 
 

Założeniem programu WWR jest osiągnięcie 

prawidłowego funkcjonowania w obszarach: 

emocjonalnym, społecznym, poznawczym  

i fizycznym. Zajęcia są przeznaczone dla dzieci 

od momentu wykrycia zaburzenia  

do rozpoczęcia nauki w szkole. 
 

                  
 

 

Grupy Wychowawcze 

Funkcjonujące w Ośrodku  grupy  wychowawcze 

mieszczą się w jednopiętrowych budynkach, 

posiadających 2-4 osobowe pokoje. 

 

 

 

 

 

 

 


