
FORMY REALIZOWANEJ TERAPII 

 Psychologiczno-pedagogiczna 

 Logopedyczna  

 Komunikacja  alternatywna i wspomagająca 

 Gimnastyka korekcyjna i rewalidacja ruchowa 

 Integracja sensoryczna 

 Terapia EEG Biofeedback 

 A. Tomatisa 

 Terapia przez pracę 

 Terapia ręki 

 Muzykoterapia 

 Arteterapia - przez sztukę   

 Niedyrektywna Terapia Zabawowa 

 Hipoterapia 

 

PRACUJEMY METODAMI: 

 

 metoda ośrodków pracy 

 metoda dobrego startu Bon Depart 

 metoda pedagogiki zabawy 

 metoda Montessori 

 metoda M. Frostig  

 metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne 

 metoda aktywności M. Ch. Knillów 

 metoda P. Dennisona 

 metoda Shantali-masaż ciała 

 metoda wg. Castillo-Moralesa 

 stymulacja bazalna 

 metoda Affolter 

 metoda Bobath 

 metoda opowieści ruchowej J.G. Thulina 

 metody relaksacyjne 

DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 

 sportowe „Uczniowskiego Klubu Sportowego 90” 

 zajęcia na basenie i siłowni 

 zespołu teatralnego  

 koła komputerowego 

 koła plastycznego 

 zajęcia świetlicowe 

 „Klub Absolwenta dla byłych uczniów Szkoły 

Przysposabiającej do Pracy”   

 Organizujemy co roku półkolonie letnie i 

zimowe oraz turnusy rehabilitacyjne w wakacje 

BAZA DYDAKTYCZNA 

 pracownia  terapii EEG BIOFEEDBACK i 

TOMATISA 

 sala terapii sensorycznej 

 sala doświadczania świata 

 pracownie logopedyczne  

 pracownie terapii pedagogicznej 

 nowoczesne pracownie informatyczne ze stałym  

i szybkim łączem internetowym 

 pracownie gospodarstwa domowego 

 biblioteka multimedialna  

 pełnowymiarowa sala gimnastyczna 

 sala gimnastyki korekcyjnej z siłownią 

 dwa boiska szkolne 

 plac zabaw „Radosna Szkoła” 

 przyszkolny ogródek 

 gabinet  pielęgniarki czynny codziennie 

 scena teatralna 

 2 świetlice szkolne – zapewniają zorganizowaną 

opiekę wychowawczą. Zajęcia świetlicowe 

rozwijają  zainteresowania, uzdolnienia 

i umiejętności. Uczą organizowania czasu 

wolnego. Umożliwiają  pomoc w uczeniu się 

i odrabianiu lekcji. Umilają czas oczekiwania na 

rodziców. 

 kuchnia i stołówka szkolna – szkoła umożliwia 

zjedzenie ciepłego i smacznego posiłku 

przygotowanego na miejscu ze świeżych 

produktów i zdrowych produktów z możliwością 

refundacji także dla dzieci na diecie bezglutenowej 

 parter szkoły przystosowany dla potrzeb osób z 

niepełnosprawnością ruchową 

STOWARZYSZENIA 

 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN 

„KAROLEWSKA” 

 

 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB 

NIEPELNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN 

„KLUCZYK” 

 

BEZPŁATNE PRZEWOZY LUB REFUNDACJA  

 

WSPIERAJĄCY, USPRAWNIAJĄCY  

I BEZPIECZNY 

 
W skład Zespołu Szkół wchodzą: 
 
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE: 
♦ dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną  
i niepełnosprawnościami sprzężonymi (dostosowane dla 
dzieci z niepełnosprawnością ruchową) – grupa do 8 dzieci 
♦ dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera (również w 
normie intelektualnej) – grupa od 2 do 4 dzieci. 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA:  
♦ klasy I-VIII dla dzieci z lekką niepełnosprawnością 
intelektualną oraz ze sprzężeniami 
♦ klasy I-VIII dla dzieci z umiarkowaną lub znaczną 
niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężeniami 
♦ klasy I-VIII dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera 
♦ zespoły rewalidacyjno-wychowawcze 
♦ indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 
♦ nauczanie indywidualne w domu ucznia 
 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJACA DO PRACY: 
♦ klasy I-III dla młodzieży z lekką, umiarkowaną, znaczną 
niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężeniami 
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Szkoła jest placówką publiczną dla dzieci i młodzieży  

o zróżnicowanych potrzeba edukacyjnych.                        

Posiadamy  wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską 

oraz bardzo dobrą bazę dydaktyczną. 

Zapewniamy: 

 Miłą i bezpieczną atmosferę 

 Indywidualne podejście do każdego dziecka, 

uwzględniające jego potrzeby i możliwości 

 Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne 

 Małe grupy 

 

Struktura szkoły: 

- ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOLE 
PODSTAWOWEJ NR 90 
 
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 
IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ 
 

Ośmioklasowa 

 Stwarza warunki do pozytywnego rozwoju 

 Przygotowuje do aktywnego życia  

w społeczeństwie 

 Umożliwia rozwijanie zainteresowań 

 Zapewnia bogatą formę pracy dydaktycznej  

i wychowawczej 

 Umożliwia optymalny rozwój, aby jak najlepiej 

przygotować do życia i pracy 

Zespoły rewalidacyjno – wychowawcze  

dla osób z głęboką, złożoną niepełnosprawnością. 

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze 

umożliwiają: 

  indywidualny i maksymalny rozwój 

  uczą nawiązywania kontaktów oraz 

kształtują sposób komunikowania się  

z otoczeniem. 

 usprawniają ruchowo, wdrażają  

do osiągniecia optymalnego poziomu 

samodzielności. 

Zajęcia prowadzone są:  w domu rodzinnym,  

na terenie szkoły oraz w DPS. 

 

- SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY NR 1 

Ponadpodstawowa, trzyletnia do 24 r.ż. 

Zapewnia bogatą ofertę zajęć praktycznych 

obejmujących: 

 

 Przysposobienie do pracy wytwórcy 

pamiątek  

-  uczniowie doskonalą umiejętności wykonywania 

przedmiotów o walorach artystycznych; 

usprawniają posługiwanie się narzędziami; 

rozwijają umiejętność kreatywnego myślenia. 

 

 Przysposobienie do pracy biurowej  

-  uczniowie doskonalą swoje umiejętności 

poprzez realizację  prac o charakterze 

komputerowym. Opracowują ulotki, druki, 

wizytówki.  

Poznają i uczą się obsługiwać różnorodne sprzęty 

biurowe,  takie jak: ksero, niszczarka, skaner, 

bindownica, gilotyna do papieru i inne. 

 

 Przysposobienie do pracy w 

gospodarstwie domowym i gastronomii  

- uczniowie zdobywają nowe oraz doskonalą już 

posiadane umiejętności i wiedzę potrzebną  

do pracy w kuchni, pralni, prasowalni. Poznają 

obsługę sprzętu AGD jak i bezpiecznego jego 

użytkowania. 

 

 Przysposobienie do pracy w ogrodnictwie 

i kwiaciarni  

- uczniowie poszerzają wiedzę z zakresu świata 

przyrody. Poznają gatunki roślin. Zapoznają się  

z podstawowymi narzędziami i środkami 

stosowanymi w ogrodnictwie. Dbają o przyszkolny 

ogródek. Uczą się tworzyć własne kompozycje 

roślinne z elementami florystyki i bukieciarstwa. 

 

 

 

W szkole posługujemy się językiem migowym 

oraz wykorzystujemy najnowsze alternatywne 

metody komunikacji (AAC). 

DANE KONTAKTOWE 

 

90-561 ŁÓDŹ 

UL. KAROLEWSKA 30/34 

 

TELEFONY: 

 

42 635 17 80 

42 661 11 52 

504 822 976 

 

Fax: 42 635 17 85 

Email: kontakt@zss2.elodz.edu.pl 

 

 

SZKOŁA PRACUJE W GODZINACH 

 6.45 – 17.00 

PRZEDSZKOLE PRACUJE W GODZINACH 

8.00 – 16.00 

ZNAJDUJEMY SIĘ W CENTRUM ŁODZI 

W DZIELNICY POLESIE 

DOJAZD: 

Tramwajem: 8, 12, 16 
Autobusem: 80, 86, 99 

Pociągiem: Stacja Łódź-Kaliska  

(200 metrów do szkoły)  

 


