
Niedostosowanie polskich szkół do 
potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami 
sprawia, że wiele dzieci trafia do przypad-
kowych miejsc, oferujących kształcenie nie-
adekwatne do ich potrzeb i wymagań. 

„Pod wielkim dachem nieba” to prywatna placówka 
o charakterze terapeutycznym, otwarta dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu (również z niepełnosprawnościami sprzężonymi), posiadającymi orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego. Jej nadrzędnym celem jest stworzenie dzieciom 
wymagającym specjalnych oddziaływań edukacyjnych optymalnych warunków 
rozwoju poznawczego, motorycznego oraz emocjonalno - społecznego. Istotnym 
elementem jej funkcjonowania - intensywna praca terapeutyczna i przystosowanie 
dzieci do życia w społeczeństwie.

Zapewnij 
swojemu dziecku 

naukę i terapię 
w miejscu, 

w którym osiągnie 
pełnię swoich 

możliwości, 
poczuje się 

bezpiecznie 
i będzie 

szczęśliwe!

Kontakt:
telefon: 787 008 530, 501 765 233
e-mail: rekrutacja@szkola-terapeutyczna.pl
adres: ul. Józefa Bema 89, 01-233 Warszawa
             ul. Ostroroga 18, 001-163 Warszawa

Rekrutacja

Bezpieczne, przyjazne miejsce nauki, w którym Twoje dziecko będzie się 
uczyć pod okiem profesjonalnej, wysoko wykwalifikowanej kadry.

Niepubliczna szkoła podstawowa dla dzieci 
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

„Pod wielkim dachem nieba”
Dla wszystkich starczy miejsca
Pod wielkim dachem nieba
E. Stachura



2) indywidualne: ● logopedia, ● terapia indywidualna z psycholo-
giem/pedagogiem specjalnym,

 ● fizjoterapia, rehabilitacja,
 ● terapia SI, ● hipoterapia, ● zajęcia korekcyjno - kompensa-

cyjne, ● terapia ręki, ● zajęcia wyrównawcze.

1) grupowe:

 ● TUS – Trening Umiejętności Spo-

łecznych,

 ● TZA – Trening Zastępowania Agre-

sji,
 ● arteterapia,

 ● muzykoterapia,

 ● ruch rozwijający metodą Weroniki 

Sherborne,

 ● dogoterapia/felinoterapia,

 ● drama.

Rekrutacja do naszej placówki prowadzona jest
przez cały rok.

Proponujemy również indywidualne spotkania dzieci i rodziców ze szkolnym pedagogiem 
i psychologiem oraz warsztaty dla rodziców.

Optymalny rozwój zapewnimy Twojemu dziecku, pracując w oparciu o podstawę programo-
wą, dzięki specjalnej i wyjątkowej organizacji procesu dydaktycznego, w szczególności:

 ● pracę w oparciu o specjalnie opracowane programy edukacyjne uwzględniają-
ce  potrzeby i możliwości dziecka, tworzone z uwzględnieniem zaleceń zawartych 
w orzeczeniach i opiniach pedagogiczno - psychologicznych, obserwacji funkcjo-
nowania dziecka w szkole i wywiadu przeprowadzonego z rodzicami lub opiekuna-
mi prawnymi,

 ● specjalistyczne zajęcia terapeutyczne,
 ● sprzyjające nauce, kameralne klasy,
 ● profesjonalną, wysoko wykwalifikowaną kadrę,
 ● ciepłą, budującą poczucie bezpieczeństwa i stymulującą rozwój atmosferę,
 ● możliwość korzystania ze świetlicy i zajęć pozalekcyjnych.

Programy oraz organizacja procesu edukacyjno - terapeutycznego dostosowane będą do 
potrzeb konkretnych dzieci.

W standardowy plan zajęć wplecione będą indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczno 
- korekcyjne, odbywające się w dostosowanych do potrzeb dzieci, doskonale wyposażonych 
gabinetach i salach terapeutycznych.

Objęcie naszych uczniów intensywnym programem terapeutycznym pozwoli Państwu po 
pracy skupiać się na życiu rodzinnym.

Oferujemy zajęcia:


