
         

                                                                              
 

        

REKRUTACJA DO UDZIAŁU W RZĄDOWYM PROGRAM IE  
„ZA ŻYCIEM” – II EDYCJA 

  
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W SŁUPCY 

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ WIODĄCEGO  
OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO W POWIECIE SŁUPECKIM 

   
OGŁASZA NABÓR NA DODATKOWE ZAJĘCIA: 

• WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA, 

•   ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE DLA DZIECI OBJĘTYCH WCZESNYM WSPOMAGANIEM  ROZWOJU 
  

REKRUTACJA DOTYCZY DZIECI W OKRESIE OD 0. ROKU ŻYCIA DO ROZPOCZĘCIA NAUKI  
W SZKOLE ORAZ JEGO RODZINY, ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE POWIATU SŁUPECKIEGO 

NABÓR NA ROK 2022 TRWA DO 20.05.2022 R. 
 
 

Dzieci zakwalifikowane do udziału w programie będą bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach dobranych 
odpowiednio  
do rodzaju dysfunkcji dziecka, tj.: 

• zajęciach specjalistycznych dla dzieci nie posiadających opinii z poradni psychologiczno -
pedagogicznej  
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju a zagrożonych niepełnosprawnością, tzn. dzieci  
z wysokiego ryzyka ciążowo porodowego, u których lekarz stwierdza zagrożenie nieprawidłowym 
rozwojem, niepełnosprawnością lub upośledzeniem czynności fizycznych – do 5 godz. tygodniowo; 

• dodatkowych zajęciach dla dzieci, które są objęte zajęciami wczesnego wspomaganie  
na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

Rodzicom/ opiekunom udzielane jest wsparcie i pomoc w zakresie: 

• przekazywania informacji dotyczących problemów rozwojowych dziecka ; 

• wskazywania właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej specjalistycznej pomocy ; 

• wskazywania jednostek udzielających specjalistycznej pomocy  
 

Podstawą objęcia dziecka programem jest:  

 

• zamieszkanie na terenie POWIATU SŁUPECKIEGO; 

• złożenie wniosku o uczestnictwo w programie (druk do pobrania na str. int. www.soswslupca.pl  
lub w sekretariacie ośrodka); 

• załączenie kserokopii posiadanych dokumentów:  
✓ opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka wydana przez poradnię psychologiczno -

pedagogiczną, 
✓ orzeczenie o niepełnosprawności,  
✓ orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno -

pedagogiczną, 
✓ zaświadczenie lekarskie o zagrożeniu niepełnosprawnością – dotyczy dzieci bez opinii  

o wczesnym wspomaganiu (druk do pobrania na str. int. www.soswslupca.pl lub w sekretariacie 
ośrodka). 

 
Zgłoszenia prosimy składać w sekretariacie ośrodka (Słupca, ul. Wojska Polskiego 13).  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (63) 274 20 18 – od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00 
 

  RODZICU  !!! 

JEŻELI NIEPOKOI CIĘ ROZWÓJ TWOJEGO DZIECKA, ZGŁOŚ SIĘ NA KONSULTACJE  

DO NASZYCH SPECJALISTÓW POSIADAJĄCYCH WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE  

W DIAGNOZIE I TERAPI I MAŁEGO DZIECKA.  

TYLKO WCZEŚNIE PODJĘTA INTERWENCJA PRZYNOSI EFEKTY. 

                                                                                           

http://www.soswslupca.pl/
http://www.soswslupca.pl/

