
 

 szkoła zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,  

 zapewnia rozwiniętą procedurę wszechstronnej pomocy psycholo-

giczno-pedagogicznej,  

 umożliwia zakwaterowanie w internacie, zajęcia w świetlicy szkolnej, 

posiłki w stołówce szkolnej,  

 gwarantuje stałą opiekę nauczycieli, wychowawców, opiekunek, 

pielęgniarki oraz pedagoga szkolnego, psychologa zapewniając bezpie-

czeństwo i komfort psychiczny ucznia, 

 proponuje zajęcia specjalistyczne: 

 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 

 zajęcia logopedyczne, 

- zajęcia o charakterze terapeutycznym (modelowanie zachowań), 

 zajęcia wyrównujące w zakresie edukacji polonistycznej, matematycz-

nej, języków nowożytnych, nauk przyrodniczych, 

- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, 

 oraz zajęcia rewalidacyjne: 

- zajęcia korygujące wady postawy, 

- zajęcia z zakresu alternatywnych metod komunikacji, 

- zajęcia metodą integracji sensorycznej (SI), 

- zajęcia metodą treningu EFG, biofeedbach (Bfk), 

- zajęcia orientacji przestrzennej i poruszania się. 

Uczniowie mogą również skorzystać z: 
- sali gimnastycznej, siłowni,  

- mini sadu i ogródka szkolnego, 

- placu zabaw, 

- dostępu do e-technologii, 

- zajęć w tzw. mieszkaniu treningowym, 

- sali doświadczeń polisensorycznych z wykorzystaniem sprzętu specja-

listycznego m.in. magiczny dywan, panel UV, basen ze świecącymi kul-

kami. 

Formy i metody terapii: 

 

Oddziały zamiejscowe  

w Kamieniu Kraj. 
 

ul. Dworcowa 1 

89-430 Kamień Kraj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECJALNY OŚRODEK 
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w 
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89-400 Sępólno Krajeńskie 

tel. 52 388 26 86, 606 181 961 

fax 52 388 15 34 
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Oddziały zamiejscowe 

w Więcborku 
 

Al. 600-lecia 9 

89-410 Więcbork 

tel. 52 389 66 67 

  

 Jeżeli chcecie znaleźć bezpieczne miejsce dla 

swojego dziecka, zapewnić mu poczucie akceptacji, 

wyrozumiałości, tolerancji, dać możliwość samorealizacji, 

zdobycia wiedzy, wyposażyć w najważniejsze umiejętności 

niezbędne do dorosłego samodzielnego życia... 

SKONTAKTUJCIE SIĘ Z NAMI ! 

 Jesteśmy otwarci na Wasze problemy oraz służymy 

wszechstronną i fachową pomocą.  

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej 

www.sosw-sepolnokrajenskie.pl 

- system komunikacji alternatywnej i wspomagającej, 

- metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, 
- metoda Marii i Christophera Knillów, 
- elementy terapii behawioralnej, 

- trening umiejętności społecznych, 
- metod F. Affolter, 
- metoda Dobrego Startu M.Bogdanowicz, 
- metoda Krakowska, 

- kinezjologia edukacyjna Dennisona, 
- artterapia, muzykoterapia, 
- biblioterapia, , 

- metoda porannego kręgu-stymulacja polisensoryczna według pór 
roku. 
 

 

Dlaczego warto skorzystać z 
oferty naszej szkoły? 

mailto:sekretariatzss2@wp.pl


 

Kilka słów o nas 
Szkoła powstała w 1970 roku. Jej organem prowa-

dzącym jest Powiat Sępoleński, a nadzór pedago-

giczny pełni Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty 

w Bydgoszczy. Do naszej placówki uczęszczają 

uczniowie z całego powiatu tj. z gminy Sępólno 

Kraj., Więcbork, Kamień Kraj., Sośno oraz z poza 

jego terenu. 

Uczniom spoza miasta szkoła umożliwia pobyt w 

internacie.  

Szkoła kształci uczniów z niepełnosprawnością in-

telektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym,  

znacznym oraz z różnymi sprzężeniami na I i II eta-

pie edukacyjnym.  Prowadzi zajęcia rewalidacyjno -

wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu głębokim. Wspiera wszyst-

kich podopiecznych w ich całościowym rozwoju: 

intelektualnym, emocjonalnym, fizycznym. Proces 

edukacyjny przebiega zgodnie z obowiązującą pod-

stawą programową i ramowym planem nauczania 

MEiN. 

W odpowiedzi na potrzeby edukacyjne dzieci i 

młodzieży w roku 2010r. szkoła rozszerzyła ofertę, 

otwierając oddziały dla dzieci z autyzmem.  

Uczniowie uczą się według indywidualnych progra-

mów edukacyjno-terapeutycznych, dostosowanych 

do potrzeb i możliwości każdego dziecka. Szkoła 

kładzie duży nacisk na rozwijanie umiejętności w 

zakresie samoobsługi, komunikowania się, umiejęt-

ności poznawczych, interakcji społecznych oraz 

minimalizowanie zachowań zakłócających proces 

uczenia się.  

Jesteśmy kreatywni: 

- bierzemy udział w corocznych Krajeńskich Inte-

gracyjnych Spotkaniach Twórczych oraz udziela-

my się w szkolnym zespole teatralnym 

„Chochliki”, 

- rozwijamy aktywność twórczą uczestnicząc w 

szkolnych, międzyszkolnych, wojewódzkich i 

ogólnopolskich konkursach plastycznych arty-

stycznych i w wojewódzkich forach szkół specjal-

nych. 

 

Jesteśmy członkami społeczeństwa: 

- dbamy o rozwój czytelniczy poprzez udział w 

szkolnych i ogólnopolskich akcjach „Cała Polska 

czyta dzieciom”, „Czytanie na dywanie”, 

„Zaczytani” oraz rozwijamy technologie informa-

cyjno-komunikacyjne, 

- kształtujemy swoją osobowość, postawy spo-

łeczne i patriotyczne uczestnicząc w szkolnych i 

ogólnopolskich akcjach „Góra Grosza”, „Szkoła 

do hymnu”,  „Szkoła pamięta”,  oraz kultywując 

tradycje świąt narodowych, 

- uczymy się dbać o swoje bezpieczeństwo w cy-

berprzestszeni, 

- uczymy się odpowiedzialności za środowisko 

naturalne organizując ekoakcje „Zakręceni”, 

„Sprzątamy nasz świat”, „Dzień Ziemi”’, „Akcja 

segregacja”. 

Jesteśmy aktywni sportowo: 

- bierzemy udział i zdobywamy medale w mistrzo-

stwach wojewódzkich i ogólnopolskich, zwłaszcza 

w lekkiej atletyce i biegach przełajowych, 

- licznie uczestniczymy w zajęciach sportowych, 

zajęciach turystyki pieszej i rowerowej, 

- uczymy się rywalizacji i zyskujemy  sprawność 

fizyczną podejmując całoroczne wyzwania w 

szkolnych spartakiadach sportowych. 


