
☻  na pierwszym miejscu stawiamy dobro i potrzeby 
naszych podopiecznych,

☻  zapewniamy uczniom i ich rodzicom stałą i fachową 
pomoc psychologiczno-pedagogiczną,

☻  nasi uczniowie w ramach zajęć wychowania
fi zycznego uczęszczają na basen,

☻  oferujemy zajęcia dodatkowe, które służą rozwijaniu 
zdolności, umiejętności i zainteresowań (m.in.
gimnastyka artystyczna, zajęcia plastyczne, SKS-y),

☻  zapewniamy pracę indywidualną z uczniami
szczególnie uzdolnionymi oraz pomoc
w przygotowaniu do olimpiad i konkursów
przedmiotowych,

☻  uczniowie, którzy potrzebują wsparcia w nauce, 
otrzymują taką pomoc od nauczycieli i specjalistów 
w ramach zajęć wyrównawczych,

☻  uczniowie korzystają z nowoczesnych środków
dydaktycznych tj. tablice interaktywne, rzutniki,
komputery, bezprzewodowy dostęp do Internetu
na terenie całej szkoły,

☻  nasza placówka znajduje się w dogodnej
i bezpiecznej lokalizacji,

☻  stwarzamy ciepłą, bezpieczną i serdeczną atmosferę,
☻  bardzo cenimy sobie współpracę z rodzicami

i liczymy się z ich zdaniem,
☻  jesteśmy otwarci na pomysły i zaangażowanie

uczniów. Wspieramy działalność Samorządu
Uczniowskiego i cieszymy się z każdej inicjatywy, 
która służy społeczności szkolnej,

☻  dzięki programom Owoce w szkole i Szklanka mleka 
nasi uczniowie nieodpłatnie otrzymują owoce,
warzywa i produkty mleczne,

☻  dzieci mają możliwość korzystania z posiłków
w stołówce szkolnej (prowadzimy innowacyjne
działania dotyczące zdrowego żywienia)
https://www.facebook.com/KuchniaSP5NowyDworMazowiecki/

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę? To nas wyróżnia

Sala do zajęć terapii integracji sensorycznej

Zajęcia z programowania robotów
Photon i Lego Minstorms

Kąciki relaksacyjne i czytelnicze

Dywan interaktywny
na szkolnym korytarzu



Zapraszamy
do naszej szkoły!



KLASY INTEGRACYJNE
Kształcenie integracyjne polega na organizacji
wspólnego nauczania dzieci  pełnosprawnych

i dzieci  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zaletami tego rodzaju klas są:
•  mniejsza niż w innych grupach liczba uczniów,
•  opieka dwóch nauczycieli (wiodącego i wspierającego),
• indywidualizacja procesu nauczania,
• specjalistyczne pomoce dydaktyczne,
•  pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Taka klasa to niepowtarzalna szansa rozwoju społeczno-
-emocjonalnego. Dzieci podczas zabawy i nauki wspierają się 
nawzajem, uczą akceptacji, wspólnego rozwiązywania zadań, 

dostrzegania swoich mocnych i słabych stron.
Mała wspólnota, która się dzięki temu tworzy to obraz

społeczeństwa, w którym każdy człowiek jest inny,
ale każdy tak samo zasługuje na szacunek

dla swojej odmienności.

ŚWIETLICA
Nasza świetlica oferuje:

• opiekę nad dziećmi w godzinach 6:30–18:00
od poniedziałku do piątku,

• oddzielne pomieszczenia dla uczniów oddziałów
zerowych, klas 1, klas 2 i 3 oraz uczniów klas 4–8,

• zajęcia z bajkoterapii,
• zajęcia relaksacyjne przy muzyce; pomoc

w odrabianiu zadań domowych,
• zajęcia plastyczne i manualne,

• gry i zabawy ruchowe.

POMOC
 PEDAGOGICZNO-

-PSYCHOLOGICZNA
Zapewniamy uczniom kompleksową

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ,
w ramach której uczniowie nieodpłatnie skorzystają z:

terapii pedagogicznej • terapii psychologicznej • terapii integracji
sensorycznej • terapii ręki • terapii korekcyjno-kompensacyjnej

• korektywy • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
i bardzo bogatej oferty zajęć rozwijających.

Zatrudniamy specjalistów z zakresu:
logopedii, oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki,

tyflopedagogiki, socjoterapii i terapii autyzmu.

Prowadzimy mediacje rówieśnicze
– nowatorską metodą rozwiązywania konfliktów.

Pomagamy i stymulujemy
do rozwoju!

Kształcenie integracyjne
wspomaga wykwalifi kowana

kadra specjalistów:
psycholog, pedagog specjalny,

logopeda, terapeuta terapii
pedagogicznej, nauczyciel gimnastyki 

korekcyjnej, nauczyciel rewalidacji 
indywidualnej, terapeuta integracji 

sensorycznej.

Więcej informacji na:
www.ndmpiatka.pl/98,klasy_integracyjne.html

„Każde dziecko ma prawo do szczęścia

i swego miejsca w społeczeństwie.”

Maria Grzegorzewska


