Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Zalety naszych usług
Oferujemy realną pomoc
w zakresie takich zagadnień jak
m.in.:
• Dostrzeganie specyficznych
potrzeb dziecka.
• Pobudzanie jego aktywności
ruchowej i poznawczej.

Szanowni rodzice!
• Jeżeli jesteście zaniepokojeni
nieprawidłowym przebiegiem
rozwoju swojego dziecka…

• Organizowanie zabaw
stymulujących rozwój społeczny
Zajęcia w ramach wczesnego

i psychoruchowy.

wspomagania prowadzi Zespół

• Sposoby komunikowania się

wczesnego wspomagania rozwoju

• Jeżeli dostrzegacie przejawy

z małym dzieckiem.

dziecka, który powoływany jest

• Interpretowanie jego

przez dyrektora.

opóźnienia w jego rozwoju

W skład zespołu wchodzą osoby

ruchowym…

niepokojących zachowań

posiadające przygotowanie do pracy

• Jeżeli czujecie się bezradni
i osamotnieni w wychowywaniu
swego dziecka…

i reakcji.

z małymi dziećmi o zaburzonym
rozwoju psychoruchowym:
• pedagog posiadający kwalifikacje

• Jeżeli potrzebujecie pomocy

odpowiednie do rodzaju

i wsparcia specjalistów…

Przed urodzeniem dziecka

niepełnosprawności dziecka,

to zapraszamy do skorzystania
z oferty programu wczesnego

wspomagania rozwoju dzieci
niepełnosprawnych i zagrożonych
niepełnosprawnością.

w szczególności:
- oligofrenopedagog (specjalista
pracy z dziećmi upośledzonymi
umysłowo),
- tyflopedagog (specjalista pracy
z dziećmi niewidomymi),
- surdopedagog (specjalista pracy
z dziećmi niesłyszącymi),

rodzice na ogół nie stykają się
z problematyką zaburzeń w rozwoju
i kiedy dowiadują się lub sami
podejrzewają, że ich dziecko rozwija
się gorzej niż rówieśnicy –
nie zawsze wiedzą, do kogo zwrócić

• psycholog,
• logopeda,

się o pomoc. Z myślą o tej grupie
rodzin powstał nasz program.

• inni specjaliści - w zależności od
potrzeb dziecka i jego rodziny.
Aby dziecko mogło zostać uczestnikiem proponowanych przez nas zajęć, należy zgłosić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Grajewie, ul. Mickiewicza 3 (wejście od ul. Strażackiej) i tam złożyć

wniosek o objęcie dziecka zajęciami z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju.
Po otrzymaniu opinii Poradni należy zgłosić się do
Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie, ul. Ełcka 11, tel.086 272 31 15.

19-200 Grajewo, ul. Ełcka 11
tel. (86)2723115
www.zs3.grajewo.net.pl

