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ü WCZESNE WSPOMAGANIE
ROZWOJU DZIECKA
ü SZKOŁA PODSTAWOWA
ü SZKOŁY PONADPODSTAWOWE:
· TECHNIKUM
· BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA
· SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA
DO PRACY
· SZKOŁA POLICEALNA
· BRANŻOWA SZKOŁA
II STOPNIA
ü SZKOŁA MUZYCZNA
ü INTERNAT
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OFERTA EDUKACYJNA

www. blind.krakow.pl centrum@blind.krakow.pl
https://www.facebook.com/tynieckanaszesprawy
tel. 12 266 66 80

Zespół Szkół i Placówek
pn. „Centrum dla Niewidomych
i Słabowidzących” w Krakowie

#łączy_nas_Tyniecka

OFERTA CENTRUM

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

KOMPLEKSOWE WSPARCIE DLA UCZNIA
Posiadamy bogatą ofertę wsparcia: rehabilitację
w z r o k u , o r i e n t a c j ę p r ze s t r ze n n ą , te c h n i k i
brajlowskie, logopedię, terapię metodą Tomatisa,
rehabilitację ruchową, opiekę pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego.
Oferujemy aktywności pozaszkolne m.in.: chór,
harcerstwo, koło PTTK, kółko ceramiczne, zajęcia
sportowe, kółko teatralne.

Kształcenie dostosowane do zainteresowań
i możliwości uczniów z dysfunkcją narządu wzroku.
Szkoły duży nacisk kładą na możliwości przygotowania absolwenta do wymagań rynku pracy.
Kształcimy w następujących szkołach:

Zadaniem Szkoły Muzycznej jest kształcenie artystyczne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
wzroku. Szkoła uczy gry w klasie fortepianu,
skrzypiec, wiolonczeli, gitary, fletu, akordeonu,
klarnetu, saksofonu i perkusji oraz organów
przygotowując uczniów do pracy w zawodzie
organisty kościelnego.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Kształci w zawodach:
koszykarz-plecionkarz i ogrodnik.

Kontakt telefoniczny z nami
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Szkoła przygotowuje dzieci 6-letnie do podjęcia
nauki. Kształci uczniów w klasach I-VIII oraz prowadzi
zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów
z niepełnosprawnością wzroku i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Dla
uczniów dojeżdżających do szkoły dostępna jest
świetlica.
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SZKOŁA PODSTAWOWA

BRANŻOWA SZKOŁA I I STOPNIA
Oferuje możliwość zdobycia zawodu technik
ogrodnik.

s

Obejmuje wszechstronną terapią dzieci z uszkodzonym narządem wzroku od urodzenia do 6 roku
życia. Wspiera rodziców, uczy i radzi jak prawidłowo
stymulować rozwój wzrokowy, ruchowy i emocjonalny ich dzieci.

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
Przeznaczona jest dla uczniów ze sprzężoną
niepełnosprawnością (wzrok i niepełnosprawność
intelektualna w stopniu umiarkowanym). Głównym
zadaniem szkoły jest rewalidacja i praca dydaktyczno-wychowawcza, rozwijająca potencjał uczniów,
przygotowująca ich do samodzielnego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie oraz do podjęcia
pracy dostosowanej do indywidualnych możliwości.
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WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

SZKOŁA POLICEALNA
Daje możliwość zdobycia wykształcenia w zawodach: technik realizacji nagrań, technik administracji, technik tyfloinformatyk, florysta.

ie

W Centrum funkcjonują dwa internaty: dla uczniów
szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych. Zajęcia organizowane w internacie
przygotowują wychowanków do samodzielności.

12 266 66 80
Centrala
wew. 121
Sekretariat
wew. 122
Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek
Wicedyrektor Zespołu
wew. 136
ź szkoła podstawowa
wew. 138
ź szkoły ponadpodstawowe
wew. 131
ź szkoła muzyczna
wew. 140
Kierownik internatu
wew. 148
Pedagog szkoła podstawowa
wew. 144
Pedagog szkoły ponadpodstawowe
wew. 155
Psycholog
Kierownik szkolenia praktycznego
wew. 150
wew. 144
Doradca zawodowy
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INTERNAT

TECHNIKUM
Oferujemy możliwość nauki następując ych
zawodach: technik masażysta, technik realizacji
nagrań, technik prac biurowych, technik architektury krajobrazu, technik tyfloinformatyk.

