
PUNKT PRZEDSZKOLNY „ NIEZWYKŁE DZIECI ” 

NABÓR DO NASZEGO PRZEDSZKOLA TRWA PRZEZ CAŁY ROK 

Do Punktu przedszkolnego przyjmowane są dzieci z trudnościami wymagające wsparcia 
terapeutycznego. Szczególnie w zakresie opóźnionego rozwoju mowy i komunikacji, dzieci 
z afazją i autyzmem, niedosłuchem, zaburzeniami wzroku lub dzieci nadwrażliwe 
emocjonalnie mające trudności adaptacyjne w licznych grupach w przedszkolach publicznych. 

Punk Przedszkolny nie pobiera opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. 

Podstawą do przyjęcia dziecka do przedszkola jest orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane przez  zespoły orzekające działające w publicznych poradniach 
psychologiczno – pedagogicznych oraz złożenie podania o przyjęcie dziecka do Dziennego 
Ośrodka Rehabilitacyjno -Wychowawczego przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych  w 
Wołowie  - Punkt przedszkolny „ Niezwykłe dzieci ” 

Przyjmujemy dzieci od 2,5 roku do 9 roku życia. 

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące rekrutacji, zachęcamy do kontaktu 
telefonicznego. 
 

 

PODANIE O PRZYJĘCIE DZIECKADO DZIENNEGO OŚRODKA 
REHABILITACYJNO -WYCHOWAWCZEGO PRZY 

STOWARZYSZENIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  W WOŁOWIE 
  
Placówka kształci dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim, 
umiarkowanym, znacznym i ze sprężonymi deficytami – autyzm, afazja, niedosłuch, 
zaburzenia wzroku, przewlekłe choroby, oraz prowadzi zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 
dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim. 
 

Do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno -Wychowawczego przy Stowarzyszeniu Osób 
Niepełnosprawnych  w Wołowie  przyjmowane są dzieci na pisemny wniosek rodziców 
(prawnych opiekunów) posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 
 

Kształcimy i obejmujemy terapią dzieci od 3 roku życia aż do ukończenia 25 lat. 

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące rekrutacji, zachęcamy do kontaktu 
telefonicznego.  
 

https://specjalneprzedszkole.pl/


WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 
 
Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) to specjalistyczne zajęcia, z których korzystanie 
przysługuje dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi. Zajęcia z wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka mają na celu usprawnienie funkcjonowania dzieci, które z powodu różnych 
zaburzeń mogą mieć z tym problem. 
  

Dokumenty potrzebne do realizacji WWR 

1. Opinia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania 
rozwoju. 

2. Prośba o objęcie dziecka zajęciami WWR 

  

Zgłoszenia przyjmujemy do ostatniego dnia miesiąca. Dzieci zgłoszone po tym terminie mogą 
rozpocząć zajęcia dopiero w kolejnym miesiącu. 

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące rekrutacji, zachęcamy do kontaktu 
telefonicznego. 
 

 
 

https://www.mjakmama24.pl/niemowle/choroby-i-dolegliwosci-niemowlat/jak-rozpoznac-zaburzenia-w-rozwoju-dziecka,557_8584.html
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