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Nasza szkoła wychodzi naprzeciw potrzebom
osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.
Oferuje zarówno profesjonalny sprzęt
ułatwiający funkcjonowanie  w szkolnej
przestrzeni, 
jak i pomoc wykwalifikowanej kadry,
do której zaliczają się:
- pedagog,
- psycholog, 
- logopeda,
- trenerzy umiejętności społecznych,
- pedagodzy specjalni w zakresie edukacji:
osób z niepełnosprawnością słuchową
(surdopedagodzy),
osób z niepełnosprawnością wzrokową
(tyflopedagodzy),
osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
osób z niepełnosprawnością ruchową.

 OSOBY Z DYSFUNKCJĄ SŁUCHU
-mogą korzystać z przenośnej pętli indukcyjnej.

OSOBY Z ZABURZENIAMI ZE
SPEKTRUM AUTYZMU

- mogą korzystać z wielu pomocy
dydaktycznych, które umilą pobyt 

w szkole i usprawnią proces uczenia się. 
Fakt, że w naszym liceum nie ma

dzwonków, pozwala uczniom wrażliwym
na bodźce dźwiękowe czuć się

bezpiecznie i komfortowo. Ponadto mamy
w szkole strefę relaksu, która pozwala na
efektywny odpoczynek podczas przerw.

 

NAUCZYCIELE naszego liceum
charakteryzują się dużą wrażliwością 

i empatią. wspierają swoich uczniów oraz
dostosowują warunki i formy pracy do ich

możliwości.
W 2022 r. zostanie oddane do użytku

nowoczesne, wielofunkcyjne BOISKO wraz
 z infrastrukturą sportową i rekreacyjną,

dostępną dla WSZYSTKICH uczniów naszej
szkoły.



zajęcia rewalidacyjne,
zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze,
zajęcia rozwijające
kompetencje  emocjonalno -
społeczne,
zajęcia korekcyjno -
rehabilitacyjne,
zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne,
zajęcia z orientacji
przestrzennej,
doradztwo zawodowe. 

Niepełnosprawni uczniowie naszej
szkoły korzystają z następujących

FORM ZAJĘĆ: 

 
 

Wszystkie tego rodzaju zajęcia odbywają się 
w przytulnych, 

dobrze wyposażonych gabinetach i salach
specjalistycznych.

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
RUCHOWĄ

-oraz z innym niepełnosprawnościami,
którzy

 z różnych przyczyn nie mogą ćwiczyć na
zajęciach wychowania fizycznego, mają 

 możliwość uczestnictwa w zajęciach
korekcyjno   - rehabilitacyjnych w specjalnie
do tego celu przygotowanej salce. Jest ona
wyposażona    w profesjonalny sprzęt, taki

jak: bieżnia, rower pionowy i poziomy,
wioślarz, rotor elektryczny sterowany

pilotem, stacja treningowa, piłki różnej
wielkości i o różnym ciężarze, tubingi,

taśmy, flexi bar, progressive hand trailer,
hand xtrainer, piłki żelowe - do ćwiczeń

manualnych, wałki do rozciągania, maty,
półkule sensoryczne, dynair - dysk
korekcyjny, aparat do stóp, laski

gimnastyczne, haider bioswing   - do
ćwiczeń mięśni głębokich, kije do nordic

walking, hantle, piłki do goalballa. Ponadto
uczniowie mogą korzystać z windy.

OSOBY Z DYSFUNKCJĄ WZROKU
- mogą korzystać z nowoczesnych
powiększalników (stacjonarnego

 i przenośnego), lupy elektronicznej, drukarki
 i maszyny brajlowskiej, kubarytmów, map
 i globusa brajlowskiego, podręczników 

w brajlu i z powiększonym drukiem, a także gier
planszowych dostosowanych do ich

możliwości. Oprócz tego drzwi do wszystkich
gabinetów oznaczone są w brajlu. 


