
W skład Zespołu Szkół wchodzą: 

 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

 Oddział przedszkolny 

 Szkoła Podstawowa 

 Gimnazjum 

 Szkoła Przysposabiająca do Pracy 

 Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy  

Młodzież może kontynuować naukę w naszej placówce  

do ukończenia 24 roku życia. 

Kadrę placówki stanowią specjaliści wykwalifikowani w zakresie 

pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie oraz  rewalidacji 

indywidualnej. 
         

Prowadzimy zajęcia 

edukacyjne i rewalidacyjne 

różnego typu: 

 logopedia,  

 alternatywne metody 

komunikacji,  

 rehabilitacja ruchowa, 

  gimnastyka korekcyjno - 

kompensacyjna, 

  kreatywność,  

 arteterapia, 

 biblioterapia, 

  integracja sensoryczna 

 zajęcia rewalidacyjno -

kompensacyjne, 

 zajęcia wyrównawcze 

  choreoterapia,  

 reedukacja,  

 psychoterapia,  

 komputerowe 

wspomaganie 

kształcenia, 

 dogoterapia 

 basen 

 

 W ofercie stałych zajęć 

pozalekcyjnych znajdują się: 

 Koło Artystyczne„Kontrast” 

 Szkolne Koło Teatralne 

 Koło Taneczne  

 Drużyny zuchowa  

i harcerska 

 Zajęcia kulturalno-

turystyczne 

 Koło prozdrowotne  

 Koło komputerowe  

   TUS 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wykorzystujemy nowocześnie wyposażone pracownie:  

 Sala Doświadczeń Światła 

 Gabinet usprawniania ruchowego 

 Sala gimnastyki korekcyjnej 

 Gabinet Terapii Integracji Sensorycznej 

 Pracownia informatyki 

 Sala AAC 

  

  

  
 

Ponadto każdego roku organizujemy dla uczniów wypoczynek   

w szkole podczas ferii letnich i zimowych. 

Nasi uczniowie biorą udział w wycieczkach, imprezach 

integracyjnych, olimpiadach i turniejach sportowych, przeglądach 

twórczości artystycznej oraz licznych konkursach – lokalnych, 

ogólnopolskich, a także organizowanych w szkole, zdobywając 

wiele znaczących nagród i wyróżnień. Co roku uczestniczą  

w obozach, zlotach, rajdach organizowanych przez ZHP. 

  

  



 
 

 

 

Szkoła wydaje własną gazetkę 

„Widziadełko”, tworzoną przez 

uczniów, zawierającą ich 

swobodne teksty oraz prace 

plastyczne. Jest ona również 

wysoko oceniana w konkursach, 

zarówno lokalnych, jak  

i krajowych. 

W szkole działają 

organizacje uczniowskie: 

 Samorząd Szkolny 

 Wolontariat „Klub 

Ośmiu”. 

 Drużyna zuchowa 

 i harcerska NS 

 
Dzięki ich zaangażowaniu placówka realizuje wiele przedsięwzięć, 

nie tylko wewnętrznych, ale również wychodzących poza ramy 

szkoły.  

Na terenie placówki 

organizujemy 

 Festyn Integracyjny  

 Pozytywny Festiwal 

Wiosenny 

 Wigilię i Jasełka 

 Andrzejki 

 Dzień Życzliwości   

i Pozdrowień 

 Tydzień Dobrych 

Obyczajów 

 Bal Karnawałowy 

 Test Coopera 

 Powiatowy konkurs 

plastyczny związany 

 z twórczością patrona  

ks. J.Twardowskiego 

 

 

W ogólnopolskiej akcji „Szkoła z klasą” nasze gimnazjum 

otrzymało tytuł: 

                                       

 

           W maju 2011 r. nasza 

placówka dołączyła do grona 

uhonorowanych, 

przyznawanym w ramach Roku 

Odkrywania Talentów przez 

Ministra Edukacji Narodowej, 

tytułem „Szkoły Odkrywców 

Talentów”. 
 

Budynek dydaktyczny spełnia nowoczesne standardy. Obiekt 

wyposażony jest we wszelkie udogodnienia potrzebne  

w codziennym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych (winda, 

podjazdy, dostosowane toalety).  

Utworzona została także baza autobusowa, by zapewnić dojazd 

dzieci do szkoły. Po zajęciach lekcyjnych do czasu odwozu do 

domu uczniowie maja zapewnioną opiekę na świetlicy. 

Szkoła funkcjonuje od godziny 8.00 do 16.00. 

Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole? 

 Zapewniamy uczniom indywidualny sposób nauki przy 

jednoczesnej realizacji podstawy programowej. 

 Zajęcia przeprowadzamy w kilkuosobowych grupach, 

indywidualnie, co ułatwia dostrzeżenie potrzeb uczniów  

i zastosowanie właściwych metod pracy. 

Gwarantujemy bezpieczeństwo, wszechstronny rozwój i opiekę 

specjalistów. 

 

  

  

 

 

Erminów 1 

96-514 Erminów 

tel 046 862 24 04 

             fax 046 862 24 04                            

      zsssoch@poczta.onet.pl 

     http://zss.esochaczew.pl 

 

  

  

  

Zespół Szkół w Erminowie jest placówką dla dzieci  

      i młodzieży dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną  

     w stopniu lekkim i głębszym oraz niepełnosprawnością 

     sprzężoną. 

           Wśród naszych uczniów są osoby z zespołem Downa, 

    mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zaburzeniami 

    emocjonalnymi, epilepsją. 

 

    Organ prowadzący:         Starostwo Powiatowe  

    w Sochaczewie 

    Organ nadzorujący:    Kuratorium Oświaty  

    w Warszawie 

mailto:zsssoch@poczta.onet.pl
http://zss.esochaczew.pl/

