
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 243 
im. Eunice Kennedy Shriver



Na terenie szkoły zapewniamy naszym podopiecznym 
skuteczne wieloprofilowe wsparcie. 

Biorąc pod uwagę specyfikę funkcjonowania i potrzeby 
uczniów, dbamy o to, aby nasza oferta była możliwie 

zróżnicowana i bogata. 
Wykorzystujemy nowoczesny sprzęt, mamy dobrze 

wyposażone sale i gabinety. Dzięki wyposażeniu i świetnie 
wykwalifikowanym specjalistom zapewniamy uczniom terapię 

na wysokim poziomie. 
Stwarzamy również szanse rozwijania 

zainteresowań i talentów.
* Część zdjęć i informacji pochodzi z poprzednich lat szkolnych, obecnie niektóre 
aktywności uczniów są zawieszone lub ograniczone w związku z obostrzeniami 

spowodowanymi pandemią COVID-19



Naszym celem jest:

• kształtowanie samodzielności uczniów,
• rozwijanie kompetencji komunikacyjnych,
• doskonalenie umiejętności społecznych,
• poszerzanie wiedzy o środowisku, 
• kształtowanie znajomości pojęć 

matematycznych oraz umiejętności czytania 
i pisania na miarę możliwości uczniów.



Liczebność klas jest uzależniona od niepełnosprawności uczniów. 

Klasa może liczyć maksymalnie 8 osób.



OFERTA SZKOŁY 
Mając na celu umożliwienie dzieciom 
jak najlepszej edukacji, terapii i opieki 

zapewniamy:

• wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną 

• pomoc  psychologiczną, rehabilitacyjną 

i logopedyczną



W SZKOLE PRACUJĄ

• oligofrenopedagodzy
• psycholodzy
• neurologopedzi
• rehabilitanci
• terapeuci integracji sensorycznej, terapii ręki, 

terapii psychomotorycznej wg Procus i Block
• terapeuci treningu słuchowego Johansena
• tyflopedagodzy
• pedagodzy specjalni w zakresie wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka



Szkoła wyróżnia się brakiem barier 
architektonicznych.

W budynku zainstalowane są windy
i podjazdy, toalety dostosowane są 

do potrzeb osób niepełnosprawnych.



Stwarzamy uczniom komfort nauki  w pomieszczeniach odpowiednio 
zorganizowanych, zaaranżowanych i dostosowanych do potrzeb dzieci.



Świetlica szkolna czynna w godzinach
7.00 - 17.00.

W bieżącym roku szkolnym jest 18 grup 
świetlicowych.

Stołówka szkolna proponuje obiady 
przygotowywane na terenie szkoły.



Zgodnie z ramowym planem 
nauczania, tygodniowy wymiar 

godzin w klasie pierwszej wynosi:

• funkcjonowanie osobiste i społeczne – 4 godziny,

• zajęcia rozwijające komunikowanie się – 2 godziny,

• zajęcia rozwijające kreatywność – 10 godzin,

• wychowanie fizyczne – 3 godziny,

• zajęcia rewalidacyjne – 10 godzin na oddział,



Fragmenty zajęć edukacyjnych…



…i zajęć rozwijających kreatywność



Zapewniamy realizację zaleceń w zakresie: 

• zajęć wspomagających  rozwój 
dziecka

• zajęć integracji sensorycznej

• zajęć logopedycznych

• komunikacji alternatywnej (AAC)

• treningu umiejętności społecznych

• rehabilitacji

• gimnastyki korekcyjnej



Fragmenty zajęć logopedycznych…



…i zajęć integracji sensorycznej



ZAPEWNIAMY

• indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne
i podręczniki dla uczniów,

• udzielanie wsparcia w zakresie indywidualnych potrzeb
edukacyjnych,

• indywidualizację procesu nauczania – dostosowanie
form i metod pracy do potrzeb psychofizycznych
dziecka,

• bardzo dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne sale
lekcyjne,

• moduły lekcyjne regulowane przez wychowawcę klasy

• opiekę pielęgniarki szkolnej.



Nauczyciele podejmując działania mające na 
celu podniesienie poziomu pracy szkoły, 
stosują nowoczesne metody pracy oraz  

nowatorskie programy .

Realizujemy projekty WIE:

• „ Cały świat w moim ręku - czyli jak zostać cyfrowym tubylcem” program 

kształcący umiejętności posługiwania się TIK,

• „ Śladami Jana Pawła II w 100 rocznicę urodzin”,

• „W krainie polskich kompozytorów”,

• „Ogród Cztery Pory Roku - Korczakowskie inspiracje” .



Duży nacisk kładziemy na aktywność fizyczną



Fragmenty lekcji WF w klasie Ia



Dysponujemy sprzętem sportowym 
dostosowanym do potrzeb naszych uczniów



Zajęcia sportowe odbywają się także 
poza terenem szkoły



Nasi najmłodsi uczniowie aktywnie uczestniczą 
w życiu szkoły…



…biorą udział w zabawach sportowych…



…prezentują swoje umiejętności w czasie 
uroczystości szkolnych…



…reprezentują szkołę w międzyszkolnych 
przeglądach artystycznych 



Dysponujemy dużym boiskiem 
tartanowym oraz sprzętem 
sportowym dostosowanym do 
potrzeb 
i możliwości naszych uczniów

Otoczenie szkoły



Nasi uczniowie mają do dyspozycji 
ogródek szkolny, znajdujący się 

na dziedzińcu szkoły



Uczniowie uczestniczą 
w wycieczkach



ORGANIZUJEMY
Mazowiecki Międzyszkolny Przegląd Małych Form 

Teatralnych ,,Magik”



Za 50-letni dorobek pedagogiczny szkoła 
została nagrodzona przez Radę M. St. 

Warszawy medalem 
Zasłużony dla Warszawy.

W ostatnich latach szkoła zdobyła 
honorowe wyróżnienie 

Prezydenta M. St. Warszawy 
w kategorii „Szkoła z pomysłem na…3R 

– ruch, rozwój, radość”



RODZICOM OFERUJEMY:

• możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu klasy i szkoły,
• współpracę i możność wpływania na jakość pracy szkoły

w ramach kompetencji Rady Rodziców,
• cykliczne spotkania z psychologiem szkolnym w „Klubie 

Rodzica”,
• warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze 

rodziców,
• spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin: prawnikami, 

lekarzami oraz przedstawicielami instytucji publicznych,
• indywidualną pomoc w rozwiązywaniu problemów 

edukacyjnych i wychowawczych.



Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców naszych 
uczniów  każdego roku szkoła bierze udział

w akcjach „Lato w mieście” i „Zima 
w mieście” w czasie wakacji i ferii zimowych



W naszej szkole każde dziecko czuje się 
jak w domu!

Serdecznie zapraszamy! 

http://www.zssnr85.waw.pl

e-mail: zs85@edu.um.warszawa.pl

Kontakt w sprawie rekrutacji:

nabor@zssnr85.waw.pl

http://www.zssnr85.waw.pl/
mailto:zs85@edu.um.warszawa.pl
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