DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15
w Grudziądzu informuje o możliwości zapisu dzieci do klas pierwszych
w tym również do klasy integracyjnej

„INTEGRACJA - WSZYSCY MOŻEMY WIĘCEJ”
OFERUJEMY:

- indywidualne podejście do dziecka,
- eksponowanie mocnych stron dziecka,
- opieka specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda, surdopedagog, tyflopedagog,
oligofrenopedagog, specjaliści z zakresu pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu)
JAK PRACUJEMY?

W pracy z dziećmi kierujemy się empatią, szacunkiem, wyrozumiałością. Niezwykle ważne jest dla nas stworzenie
komfortowego środowiska, w którym dzieci mogą wyrazić swoje uczucia, emocje i myśli, ale przede wszystkim
wiemy, jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa i spokoju dla dziecka.
CO ROBIMY:

Bierzemy udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach i kampaniach społecznych::
- „Zdrowo jem, więcej wiem” – ukazywanie i propagowanie zdrowego stylu życia.
- „Światowy Dzień Świadomości Autyzmu” - głównym przesłaniem tego dnia jest podnoszenie świadomości
społecznej na temat spektrum autyzmu, zaś motywem obchodów jest kolor niebieski,
- „Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych” - celem tego dnia jest przybliżenie dzieciom problemów osób
z różnymi niepełnosprawnościami,
- „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie” – szkoła dysponuje certyfikatem ,,SZKOŁY PRZYJAZNEJ OSOBOM
NIEWIDOMYM” dzięki temu kształtuje postawy społeczne oparte na tolerancji i empatii wobec osób
z dysfunkcją wzroku,
- współpraca z Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu,
- wieloletnia współpraca ze schroniskiem dla zwierząt,
- udział w akcjach organizowanych przez miasto, szkoły,
- udział w przeglądach artystycznych,
CZEGO UCZYMY:

Podczas tych i wielu innych wydarzeń dzieci mają szansę uczyć się współpracy, wzmacniać kompetencje społeczne,
doświadczać empatii jak i nawiązywać nowe relacje z rówieśnikami.
NA CO ZWRACAMY UWAGĘ:

Zwracamy uwagę na cechy osobowościowe dzieci, ich temperament czy podejmowane przez nie aktywności, dzięki
czemu możemy umiejętnie dostosować program lekcji do potrzeb edukacyjnych i emocjonalnych dzieci. Nieustannie
dbamy o płaszczyznę emocjonalną, społeczną i edukacyjną każdego dziecka.

😊 Szanowni Rodzice – DO PAŃSTWA NALEŻY DECYZJA 😊
SERDECZNIE ZAPRASZAMY I CZEKAMY
😊 Do zobaczenia 😊

https://www.facebook.com/sp15grudziadz
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