Kształcenie Integracyjne w Szkole Podstawowej nr 85
Nasza szkoła organizuje kształcenie integracyjne już od 15 lat. Posiadamy duże doświadczenie w
prowadzeniu klas integracyjnych.
Aktualnie do Szkoły Podstawowej nr 85 w Gdańsku uczęszcza 40 uczniów z różnego typu niepełno sprawnościami, którzy uczą się w 7 oddziałach szkolnych oraz 1 oddziale klasy 0.
W przyszłym roku szkolnym tj. 2017/2018 planowane jest utworzenie kolejnego oddziału
integracyjnego na poziomie ROPP (klasy „0”) oraz na poziomie klasy I.
W klasie integracyjnej uczą się wspólnie dzieci zdrowe oraz dzieci niepełnosprawne. Do oddziału
integracyjnego może uczęszczać od 3 do 5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Do oddziału integracyjnego zapraszamy szczególnie dzieci, które posiadają dobre kompetencje
społeczno - emocjonalne, są wrażliwe na potrzeby innych, empatyczne, lubią bawić się i uczyć. Klasa
integracyjna to także przestrzeń dla dzieci zdolnych, twórczych oraz kreatywnych. Dobrze odnajdą się
też w takim zespole dzieci nieśmiałe. Klasa integracyjna to miejsce wspólnej nauki i zabawy,
tworzenia pozytywnych relacji rówieśniczych, uczenia się tolerancji i czerpania radości z
różnorodności. Oferujemy dzieciom oraz rodzicom:








Naukę w zespole integracyjnym,
Naukę i zabawę z dziećmi o różnych potrzebach rozwojowych,
Opiekę 2 doświadczonych nauczycieli (z odziałem integracyjnym pracuje równocześnie 2
nauczycieli wychowawców, jeden z nich to pedagog wspomagający, najczęściej jest nim
pedagog specjalny),
Opiekę psychologiczno - pedagogiczną (realizacja autorskiego programu o charakterze
ogólnorozwojowym oraz integrującym zespół dzieci „Integracja przez Ruch”, autorzy programu
i realizatorzy to szkolni specjaliści: psycholog mgr K. Józefiak oraz terapeuta mgr M. Pluto
Prondzinska),
Specjalistyczną opiekę oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym, rewalidacyjnym
(rewalidacja mowy, rewalidacja ruchowa, rewalidacja ogólnorozwojowa, terapia
pedagogiczna, terapia logopedyczna),
Opiekę psychologa szkolnego, pedagoga, terapeuty, logopedy, nauczyciela rewalidacji,
pedagoga specjalnego.

Rodziców zainteresowanych kształceniem integracyjnym w naszej placówce zapraszamy na Dzień
Otwarty Klas Integracyjnych, który będzie miał miejsce w Szkole Podstawowej nr 85 w Gdańsku w
dniu 11 maja 2017 r. w godz. 10.00 - 14.00.
Serdecznie zapraszamy
Zespół WDN ds. kształcenia integracyjnego w SP 85
Dodatkowych informacji na temat kształcenia integracyjnego udziela psycholog szkolny mgr Kamila
Józefiak, tel. 583221525 wew. 34, gabinet 2.03 I piętro SP 85 Szkoła Podstawowa nr 85 im.
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 2 w
Gdańsku ul. Stolema 59 80-177 Gdańsk, tel. 58 3221525, sekretariat@zkpig2.edu.pl

