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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
oraz SpoáecznoĞü Uczniowska
Specjalnego OĞrodka Szkolno

Wychowawczego w Ostrzeszowie
zapraszają w progi naszej szkoáy.
ZachĊcamy do zapoznania siĊ z
ofertą jedynej tego typu placówki w
powiecie ostrzeszowskim.
Nasz OĞrodek dziaáa od 1984 r.
Znajduje siĊ w Ostrzeszowie przy
ul. Sikorskiego 19. Wykwali¿kowana

kadra pedagogiczną zapewnia edukacjĊ na wysokim poziomie uczniom
z niepeánosprawnoĞcią umysáową
w stopniu lekkim, umiarkowanym,
znacznym i gáĊbokim. Wspomagamy
rozwój dzieci od 3. roku Īycia. Procesem edukacji obejmujemy uczniów
do ukoĔczenia 24 r. Īycia.
UmoĪliwiamy ksztaácenie w:
przedszkolu, szkole podstawowej,
gimnazjum, szkole przysposabiającej do pracy oraz zasadniczej
szkole zawodowej.
Uwaga! Absolwenci po zdaniu
egzaminu teoretycznego i praktycznego uzyskują Ğwiadectwo ukoĔczenia ZSZ oraz dyplom czeladniczy z
certy¿katem w dowolnie wybranym
przez siebie zawodzie.
Realizujemy równieĪ nauczanie indywidualne w domu ucznia.
Dysponujemy bogatą bazą

dydaktyczną. Naszym uczniom
zapewniamy zajĊcia indywidualne
z zakresu rewalidacji przygotowujących do egzaminu potwierdzającego
kwali¿kacje zawodowe, zajĊcia logopedyczne, korygujące wady postawy,
komputerowe wspomaganie technik
szkolnych, terapiĊ EEG Biofeedback,
hipoterapiĊ, dogoterapiĊ, biblioterapiĊ. Szczegóáowe informacje znajdziecie PaĔstwo na stronie internetowej www. osw-ostrzeszów.pl

W procesie nauczania uczniowie
korzystają z bogato wyposaĪonych
pracowni komputerowych, biologiczno-chemicznej, matematyczno-¿zycznej, techniki, pracowni rewalidacyjnych oraz sal rehabilitacyjnych.
Wychowankowie oĞrodka mają zapewnioną opiekĊ pedagoga
szkolnego, psychologa,
logopedów i pielĊgniarki.
Szkoáa dysponuje Ğwietlicą
szkolną, organizującą zajĊcia od 7.30 do 15.00.
Osoby spoza Ostrzeszowa mogą skorzystaü z
zakwaterowania w Internacie, czynnym od poniedziaáku do piątku.
Przy OĞrodku dziaáa
Stowarzyszenie Rodziców
i Sympatyków na Rzecz
Dzieci z UpoĞledzeniem
Umysáowym.
Uczniom naszej placówki gmina zapewnia
bezpáatny dojazd PKS-em
lub dowozy busami szkolnymi, które zabierają dzieci
sprzed posesji.
W godz. 12.00-16.00
uczniowie mogą skorzystaü
z obiadów, które dla osób w
trudnej sytuacji materialnej
refundują oĞrodki pomocy spoáecznej.
Rodzicu, jesteĞ zainteresowany,
zadzwoĔ i zapytaj lub przyjdĨ i sam
zobacz, jak wygląda i dziaáa nasz
oĞrodek, jak pracują nauczyciele.
Zapraszamy na lekcje otwarte.
Jedynym warunkiem przyjĊcia
jest posiadanie przez ucznia orzeczenia o niepeánosprawnoĞci umysáowej.
Kontakt telefoniczny 62 730071
e-mail: sosw@tlen.pl

Profesjonalna
grupa kelnerów
obsãuİy kaİdĈ
imprezč,
tel. 693 507 499

Pokrycia
dachowe:
Wykonawstwo:
• budynków
przemysłowych
• domów
jednorodzinnych

www.kiksc.pl

• z gontu
drewnianego
• dachówki
• strzechy

KiK spóáka z o.o. spóáka komandytowa
ul. Sportowa 6a, 63-500 Ostrzeszów
tel. 71 723-01-64 fax 71 723-01-65
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Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne

„Stacja Bukownica”
serdecznie zaprasza na

Oz wielki i potĊĪny
USA, fantastyczny, przygodowy,
125min, od 7 lat.
Wtorek - 19 III, godz. 17.30
ĝroda - 20 III, godz. 17.30
Czwartek - 21 III, godz. 17.00
Sobota - 23 III, godz. 17.00
Niedziela - 24 III, godz. 17.00
Bilety: 3D - ulg. 18zá, norm. 20zá (wtorek 16zá)
Bilet rodzinny - zgodnie z regulaminem 40zá
Okulary: 5zá /na wáasnoĞü/ lub 2 zá wypoĪyczenie + 3zá kaucja, zwracana
po zdaniu okularów.

Poradnik pozytywnego
myĞlenia
USA, komediodramat, 125min, od 15 lat.
Piątek - 22 III, godz. 20.00
Sobota - 23 III, godz. 19.30
Niedziela - 24 III, godz. 19.30
Poniedziaáek - 25 III, godz. 19.00
ĝroda - 27 III, godz. 19.00
Czwartek - 28 III, godz. 19.00
Bilety: ulg. 13zá, norm. 16zá (poniedziaáek 12zá)
Seanse niedzielne gwarantowane.
Filmowe czwartki z kawą.
Repertuar:
www.ock.ostrzeszow.pl

Wiosenne Przedświąteczne Spotkanie
na Stacji w Bukownicy
24 marca 2013r. (niedziela), godz. 15.00
•
•
•

•

na którym to:
KABARET BZIK zaprezentuje program dla dzieci WESOŁEGO ALLELUJA
Przeprowadzimy warsztaty rękodzieła i nauczymy się zdobić JAJA WIELKANOCNE
Zadbamy o naszą MATKĘ ZIEMIĘ i wymieniamy się ubraniami (przenosimy 5szt. swojej niepotrzebnej garderoby i zostawiamy, ale jednocześnie
zabieramy 5 szt. innej)
Pojeździmy na drezynie mechanicznej oraz zjemy domowe ciasto i napijemy się herbaty lub kawy

Czekamy na Was...

