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Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

        Dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego od momentu wykrycia zaburzeń do 

czasu rozpoczęcia przez dziecko nauki szkolnej.  

Wymagana dokumentacja: 

a) opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydana przez Poradnię 

Psychologiczno- Pedagogiczną 

b) wniosek o przyjęcie na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w SOSzW w 

Makowie Maz. skierowany do dyrektora SOSzW. 

 

Przedszkole Specjalne  

Grupa dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym 

z niepełnosprawnością sprzężoną. 

Grupa dla dzieci z autyzmem. 

Wymagana dokumentacja: 

a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno- 

Pedagogiczną 

c) skierowanie do Przedszkola Specjalnego wydane przez Starostę Powiatu Makowskiego 

Szkoła Podstawowa  

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniach: lekkim, umiarkowanym, 

znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz uczniów z autyzmem 

Wymagana dokumentacja: 

a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno- 

Pedagogiczną 

c) skierowanie do nauczania w Szkole Podstawowej w SOSzW w Makowie Maz. wydane 

przez Starostę Powiatu Makowskiego 
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Klasy II i III Gimnazjum tylko w roku szkolnym 2017/18, w roku szkolnym 

2018/19 klasa III 

      Kształcenie uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniach: lekkim, 

umiarkowanym, znacznym,  z niepełnosprawnością sprzężoną oraz uczniów z autyzmem. 

Wymagana dokumentacja: 

a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno- 

Pedagogiczną 

b) świadectwo ukończonej klasy gimnazjum 

c) skierowanie do nauczania w SOSzW w Makowie Maz. wydane przez Starostę Powiatu 

Makowskiego 

 

      Szkoła branżowa I stopnia  

       Kształcenie uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim oraz                           

z niepełnosprawnością sprzężoną. 

Wymagana dokumentacja: 

a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno- 

Pedagogiczną 

b) świadectwo ukończenia gimnazjum, od roku szkolnego 2019/2020-świadectwo 

ukończenia Szkoły Podstawowej ośmioletniej 

c) skierowanie do nauczania w Szkole branżowej I stopnia w SOSzW w Makowie Maz. 

wydane przez Starostę Powiatu Makowskiego 

Kształcenie w zawodach: kucharz, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych. 

 

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy 

       Kształcenie uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniach: umiarkowanym, 

znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz uczniów z autyzmem 

Wymagana dokumentacja: 

a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno- 

Pedagogiczną 



b) świadectwo ukończenia gimnazjum, od roku szkolnego 2019/2020-świadectwo 

ukończenia Szkoły Podstawowej ośmioletniej 

      c) skierowanie do nauczania w Szkole Przysposabiającej do Pracy w SOSzW w Makowie 

Maz. wydane przez Starostę Powiatu Makowskiego 

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie                    

w stopniu głębokim. 

Specjalny Ośrodek Szkolno– Wychowawczy w Makowie Mazowieckim oferuje 

następujące rodzaje terapii, prowadzone przez specjalistów w odpowiednio 

wyposażonych gabinetach i salach  

terapia specjalista sala/gabinet 

terapia wad postawy, 

NDT-Bobath, 

fizykoterapię (laseroterapia, elektroterapia, 

krioterapia, masaż pneumatyczny), 

kinesiotaping, 

 masaż rehabilitacyjny, 

terapia wad postawy, 

terapia ręki 

rehabilitant, 

fizjoterapeuta 

sala rehabilitacyjna, sala 

gimnastyczna 

terapia integracji sensorycznej terapeuci SI sala terapii SI 

terapia psychologiczna psycholog gabinet psychologa 

terapia pedagogiczna pedagog gabinet pedagoga 

terapia narządów mowy logopeda, surdologopeda                                

i neurologopeda 

gabinet terapii narządów mowy 

dogoterapia dogoterapeuta Gabinet pedagoga                                 

a  w zależności od potrzeb inna 

sala lub zajęcia terenowe 

terapia EEG Biofeedback, 

 

terapeuta EEG Biofeedback gabinet terapii EEG 

Biofeedback 

muzykoterapia, 

aromaterapia, 

terapia kolorem i światłem, 

nauczyciele terapeuci  sala doświadczania świata 

alternatywne metody komunikacji terapeuta AAC sala terapii AAC 

 



 

Placówka prowadzi: 

- przesiewowe badania dotyczące autyzmu u dzieci w ramach programu Badabada, 

- diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej, 

- diagnozy logopedyczne, neurologopedyczne, surdologopedyczne, 

-Monachijską Funkcjonalną Diagnostykę Rozwojową. 
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