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Dotyczy: rekrutacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie do Zespołu
Szkół Specjalnych w Opolu w roku szkolnym 2015/2016

18 marca br. w godzinach 08.30 - 14.00 Zespół Szkół Specjalnych w Opolu, jak co
roku, organizuje Dzień OtwartychDrzwi. W jego ramach rodzicom dzieci niepełnosprawnych
intelektualnie umożliwiamy obserwację zajęć prowadzonych w Szkole oraz poznanie oferty
placówki. W związku z tym zwracamy się z ogromną prośbą
o rozpropagowanie wśród zainteresowanych mieszkańców Gminy informacji dotyczącej
organizowanego przez nas Dnia.

Zespół Szkół Specjalnych w Opolu jest szkołą bezobwodową. Do naszej placówki
uczęszczają uczniowie z terenu miasta Opola oraz powiatu opolskiego. Nasza szkoła to dwa
nowoczesne obiekty znajdujące się przy ul. Książąt Opolskich 21 oraz ul. Bytnara Rudego 7.
W skład Zespołu wchodzi:

• szkoła podstawowa oraz gimnazjum dla dzieci i młodzieży z lekkim upośledzeniem
umysłowym - liczebność klas od 10 do 16 osób;

• szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoła przysposabiająca do pracy dla dzieci
i młodzieży z głębszą niepełnosprawnością intelektualną - liczebność klas od 6 do 8
osób

• zespoły rewalidacyjno - wychowawcze dla uczniów głęboko upośledzonych
- liczebność zespołów od 2 do 4 osób.

Oferujemy uczniom bardzo szeroką gamę zajęć rewalidacyjnych, od 10 do 12 godzin na
oddział, oraz darmowe podręczniki. Z uczniami pracuje 88 oligofrenopedagogów. Są wśród
nich surdopedagodzy, tyflopedagodzy, logopedzi, neurologopedzi, terapeuci metodami EEG
Biofeedback, Tomatisa, fizjoterapeuci, terapeuci integracji sensorycznej, kynoterapeuci,
psycholodzy oraz doradca zawodowy. Szkoła należy do Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych
Regionu Opolskiego.

Dysponujemy specjalistycznym sprzętem i wyposażeniem, nowoczesnymi
pracowniami w tym komputerową, stymulacji polisensorycznej oraz świetlicą szkolną.
Posiadamy własny 16 miejscowy autobus przystosowany do przewozu osób
niepełnosprawnych. Dzięki niemu nasi uczniowie mają szeroki
i nieograniczony barierami komunikacyjnymi dostęp do instytucji kulturalnych
i sportowych na terenie miasta oraz województwa. Budynki szkoły dostosowane są do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Posiadamy dwie kuchnie i stołówki szkolne,
w których dwudaniowy obiad kosztuje nadal 6,00 zł. Świetlice szkolne pracują od godz. 7.00
do 16.00. Nowością jest dostępność świetlicy w wymiarze 2 godz. dziennie dla osób
z głębokim upośledzeniem umysłowym, uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych.
Dzięki temu rozwiązaniu mogą oni pozostawać łącznie pod specjalistyczną opieką nauczycieli
przez 6 godzin zegarowych dziennie.
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W trakcie nauki w naszej szkole uczniowie korzystają z bazy kulturalno - sportowej
Opola. Dzięki wsparciu różnych instytucji, wyjścia do kina, teatrów, filharmonii, muzeów
korzystanie z basenu, lodowiska czy wyjazdy rehabilitacyjne są dla uczniów bezpłatne. Nasz
doradca zawodowy pomaga uczniom w wyborze zawodu, organizuje praktyki w zakładach
pracy. Stwarzamy także możliwość znalezienia pracy dla młodzieży z głębszą
niepełnosprawnością intelektual ną.

Uprzedzając pytania i wątpliwości rodziców uczniów niepełnosprawnych intelektualnie
w stopniu lekkim, dodaję, że w dokumentach wydawanych uczniowi (legitymacja szkolna,
świadectwa szkolne i inne), w oznakowaniu szkoły nie pojawia się określenie "specjalna".
Uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną realizują podstawę programową
szkolnictwa ogólnego, przystępują do sprawdzianów po szóstej klasie oraz egzaminu
gimnazjalnego w formie dostosowanej do możliwości dziecka. Do szkoły przyjmujemy, na tych
samych zasadach, dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, również osoby dorosłe z
głębszą niepełnosprawnością intelektualną do trzyletniej szkoły przysposabiającej do pracy.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej szkoły: www: zssopole.pl

W celu usprawnienia planowania organizacji pracy Zespołu oraz zgodnie
z obowiązującymi zasadami przyjmowania uczniów do opolskich szkół w roku szkolnym
2015/2016 prosimy rodziców uczniów zainteresowanych nauką w naszej szkole o kontakt
z sekretariatem szkoły do końca marca br. Oczywiście, po tym terminie podania o przyjęcie
dziecka do naszej szkoły będą również rozpatrywane.

Z góry bardzo dziękuję za poświęcony czas oraz pomoc w dotarciu z informacją do
rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Dziękuję również za dotychczasową
współpracę, której efektem jest uśmiech dziecka oraz zadowolenie jego rodzica.

\
4:a \ol c:..., Cl. l.v ~ ""

Dyrekt~z:::
~ S~6IS~~~1"/\
mgr Marek Wróhel'" )

Zespól Szkół Specjalnych I tel.lfax. 77 423 04 40 I e-mail: sekretariat@zssopole.pl I www.zssopole.pl


