„ Każdy ma prawo do szczęścia…”
Maria Grzegorzewska

ZESPÓŁ DS. POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W
NASZEJ SZKOLE TWORZĄ:

Nauczyciele wspomagający, pedagodzy i rewalidatorzy:
1. mgr Renata Iwanów –przewodnicząca zespołu, Dyrektor szkoły
2. mgr Renata Gorczyca – koordynator zespołu, pedagog szkolny
3. mgr Anna Szkarpecka-Pridke – pedagog, terapia autyzmu
4. mgr Katarzyna Sydor – psycholog, logopeda, j.polski
5. mgr Anna Baran – edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog
6. mgr Bruno Lemek – oligofrenopedagog, pedagog leczniczy, j.angielski
7. mgr Marzena Podgórska – oligofrenopedagog, j.polski
8. mgr Ewa Pleśniak – oligofrenopedagog, matematyka, informatyka
9. mgr Anna Citkowska – oligofrenopedagog, pedagog leczniczy, j.polski
10.mgr Urszula Zariczna – tyflopedagog, pedagog leczniczy, edukacja
wczesnoszkolna, wych.fizyczne
11.mgr Joanna Sikora-Stecura – oligofrenopedagog, tyflopedagog, j.angielski
12.mgr Krystyna Lichota - oligofrenopedagog
13.mgr Anna Łyszczarz – pedagog przedszkolny, edukacja wczesnoszkolna z
włączającą, terapia autyzmu
14.mgr Alicja Synus – oligofrenopedagog, surdopedagog, edukacja
włączająca
15.mgr Agnieszka Orłowska – oligofrenopedagog, logopeda
16.mgr Beata Kasprzyk-Hiszpan – logopeda, j.angielski
17.mgr Małgorzata Bukowy – oligofrenopedagog, pedagog, j.niemiecki
18.mgr Lucyna Błonarowicz – oligofrenopedagog, terapia autyzmu, terapia
zajęciowa, edukacja wczesnoszkolna, technika
19.mgr Anna Domańska – oligofrenopedagog, terapia autyzmu, sztuka,
technika, informatyka, wych.fizyczne,
20.mgr Zbigniew Kiełtyka – rehabilitant

Wychowawcy klas integracyjnych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

mgr Małgorzata Kulawska – edukacja wczesnoszkolna,
mgr Krystyna Kurpyta – edukacja wczesnoszkolna,
mgr Elżbieta Dedio – edukacja wczesnoszkolna
mgr Anna Baran – szkoła podstawowa,
mgr Marzena Podgórska – szkoła podstawowa
mgr Ewa Pleśniak – szkoła podstawowa
mgr Joanna Sikora-Stecura – szkoła podstawowa
mgr Agata Wąsacz – klasa gimnazjalna

Zespół został powołany przez Panią Dyrektor mgr Renatę Iwanów.
Do zadań zespołu należy:
-planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej i rewalidacyjnej,
-kontrolowanie przebiegu procesu integracji,
-dbanie o rzetelny przepływ informacji pomiędzy nauczycielami, rodzicami i
specjalistami w celu wypracowania wspólnego stanowiska w podejściu do
ucznia,
-monitorowanie przebiegu edukacji ucznia o specjalnych potrzebach
edukacyjnych,
-wypracowanie wzorów dokumentacji niezbędnej do wdrożenia w placówce
pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
-zebranie informacji o uczniach posiadających opinie i orzeczenia wydane
przez PPP,
-zapoznanie wychowawców i nauczycieli o wynikach analizy sytuacji uczniów
posiadających opinie i orzeczenia z PPP,
-wspieranie rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz udzielanie pomocy
uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
-współpraca z rodzicami, rozwijanie ich umiejętności udzielania skutecznej
pomocy swoim dzieciom,
-dbanie o postępy rozwojowe uczniów objętych poszczególnymi działaniami,
-dostosowywanie wymagań edukacyjnych, umożliwianie uczniom osiągnięcie
sukcesu,
-doskonalenie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
-współpraca z PPP w Przemyślu,
-ocena efektywności prowadzonych działań z zakresu udzielania pomocy
psychologiczno –pedagogicznej,
-propagowanie idei integracji,
-prowadzenie samokształcenia.
Dodatkowo w szkole zatrudnione są osoby na stanowisku pomoc nauczyciela,
które pomagają dzieciom niepełnosprawnym w komunikacji wewnątrzszkolnej

oraz czynnościach samoobsługowych. W busie oprócz kierowcy zawsze obecni
są opiekunowie, którzy dbają o bezpieczeństwo naszych uczniów podczas jazdy.
Każde dziecko niepełnosprawne może liczyć na pomoc innych uczniów oraz
pracowników szkoły, może znaleźć kolegów i przyjaciół wśród zdrowych
rówieśników.
Baza i wyposażenie szkoły
Budynek szkoły został dostosowany do uczniów niepełnosprawnych. Do szkoły
prowadzi podjazd. Szkoła dysponuje dwoma busami, którymi dowożeni są do
szkoły uczniowie niepełnosprawni. Komunikację wewnątrz szkoły umożliwia
winda, przestronne korytarze i schodołaz. W szkole jest toaleta przystosowana
dla uczniów niepełnosprawnych. Sale na korytarzu dolnym, toalety oraz drzwi
wejściowe i stołówka oznaczone są tabliczkami brajlowskimi. Oznaczenia takie
znajdują się również w windzie.
Sale lekcyjne, w których uczą się uczniowie niepełnosprawni są wyposażone w
lekkie ławki, umożliwiające uczniom, jeśli jest taka potrzeba, siedzenie w nich
pojedynczo. Lekkość ławek pozwala na szybkie i swobodne przestawianie ich.
W szkole oprócz sal lekcyjnych, świetlicy i biblioteki znajdują się sale:
psychologa, pedagoga, terapeuty pedagogicznego, rewalidatorów, logopedy,
rehabilitanta (z wyposażeniem do ćwiczeń usprawniających m.in. suchy basen,
bieżnia, rowerek stacjonarny, trampolina, materace, piłki i inne ).
Szkoła Podstawowa i część z klasami gimnazjalnymi posiadają wyposażone
pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, w których odbywają się
zajęcia lekcyjne z informatyki. Sale lekcyjne są wyposażone w tablice
interaktywne i laptopy.
Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w hali sportowej oraz na boisku
szkolnym i na stadionie sportowym niedaleko szkoły. Do hali sportowej
prowadzą przestronne drzwi, a także podjazd dla wózków inwalidzkich.
Teren szkoły jest ogrodzony. W okresie wiosenno - letnim przed budynkiem
szkoły stoją ławki oraz altanka, gdzie uczniowie mogą spędzać przerwy. Z tyłu
budynku znajduje się plac zabaw dla uczniów młodszych i przedszkola.

INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE POMOCY I WSPARCIA OSOBOM
NIEPEŁNOSPRAWNYM I ICH RODZINOM

 Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
Oddział w Przemyślu, ul. Barska 15
tel. (0-16) 670 – 71 - 85
 Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych
(działający przy PTWzK)
Oddział w Przemyślu, ul. Barska 15
tel. (0-16) 679 – 08 - 69
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Leszczyńskiego 3, Przemyśl
tel. (0-16) 675 – 21-61
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego
ul. Waygarta 1, Przemyśl
tel. (0-16) 678 - 79 - 98
 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Kapitulna 4, Przemyśl
tel. (0-16) 678 – 37 – 94
 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 im. Marii
Grzegorzewskiej
ul. Kopernika 14, Przemyśl
tel. (0-16) 678 – 31 – 20
 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 im. dr Janusza Korczaka
ul. Czarnieckiego 27, Przemyśl
tel. (0-16) 676 – 04 – 00
 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 3
ul. Kapitulna 4, Przemyśl

tel. (0-16) 678 – 30 – 94

 Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej
ul. Krasińskiego 33, Przemyśl
tel. (0-16) 670 – 72 – 55
 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Przemyślu - Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy
ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II 78, Przemyśl
tel. (0-16) 677- 89 – 19
 Ośrodek Wczesnej Interwencji
ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II 78, Przemyśl
tel. (0-16) 670- 79 - 96
 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wczesnego
Wspomagania Rozwoju przy PSOUU Koło w Przemyślu
ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II 78, Przemyśl
tel. (0 -16) 677 – 89 - 19
 Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
ul. Rzeczna 8/10, Przemyśl tel. ( 0-16) 678 – 04 - 40

