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Szanowne Koleżanki i Koledzy  
Dyrektorzy Szkół, 
Pedagodzy Szkolni, 
Wychowawcy 

 

W związku ze zbliżającym się naborem uczniów do gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych bardzo proszę Państwa Dyrektorów i Pedagogów Szkolnych, abyście 

Państwo  przypomnieli rodzicom uczniów niepełnosprawnych  o konieczności aktualizacji 

orzeczeń. Są one wydawane na każdy etap edukacyjny i stanowią  podstawę dla 

dostosowania wymagań edukacyjnych w nowej szkole, a także warunkiem  przyjęcia ucznia 

do placówki kształcenia specjalnego. 

Jednocześnie zwracam się do Państwa z prośbą o zachęcenie Rodziców uczniów                   

o różnych rodzajach niepełnosprawności  np.: intelektualnej, z autyzmem, w tym                        

z zespołem Aspergera, słabowidzących i słabosłyszących do odwiedzenia naszej szkoły, 

specjalizującej się w kształceniu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Na Państwa ręce kieruję ofertę edukacyjną szkoły, z prośbą byście Państwo przekazali 

ją zainteresowanym Rodzicom uczniów wymagających specjalnych metod nauczania. 

W razie potrzeby proszę o kontakt – tel. (34) 324-10-13. 

Z wyrazami szacunku 

Dyrektor Zespołu Szkół 

                                                                                                                    Jolanta Koszek 
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OGŁASZA  NABÓR  UCZNIÓW  DO: 

 GMNAZJUM  Nr 26   

 ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH   

 SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY Nr 1 

 

Szanowni  Rodzice  dziecka  niepełnosprawnego, 

Wkrótce Państwa dziecko stanie przed wyborem nowej szkoły. Będzie to trudna decyzja zarówno 

dla Państwa jak  i  dla  Waszej pociechy. Sądzę, że warto wnikliwie przemyśleć kwestię wyboru szkoły,                 

w trosce o dobro własnego dziecka, poznać oferty różnych szkół, by wybrać tę, która sprosta 

Państwa oczekiwaniom, zapewni dziecku radość ze szkolnych sukcesów, podniesie jego 

poczucie pewności siebie, własnej  wartości, rozwinie samodzielność.  

Zachęcam Państwa do odwiedzenia  naszej szkoły - najbardziej przyjaznej dla  dziecka,  
które w swoim szkolnym życiu często czuło się zagubione i narażone na niepowodzenia                   
i porażki. 

Dyrektor Zespołu Szkół – Jolanta Koszek 

 

Serdecznie zapraszamy Państwa na: 

DZIEŃ OTWARTY – 12 KWIETNIA 2013 r. w godz. 10:30 – 12:30 

DZIEŃ PORAD I KONSULTACJI – 13 KWIETNIA 2013 r. (sobota) w godz.                

9:00 – 13:00 

CODZIENNIE – w godz. 9:00 – 14:00 


