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Harmonogram rekrutacji


30 sierpnia 2018r. spotkanie wstępne z nauczycielami Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 116
dotyczące realizacji projektu „Mogę więcej „ w roku szkolnym 2018-2019.



3 września 2018r. spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów SP 116



3 września 2018r. spotkanie informacyjne dla nauczycieli SP 116



do 11 września 2018r. dostarczanie formularzy zgłoszeniowych przez nauczycieli zał. nr 1
oraz regulaminu rekrutacji i uczestnictwa zał. nr 3



18 września 2018r. informacja o rozpoczęciu rekrutacji dla uczniów i rodziców podczas
zebrań z rodzicami. Dokumenty do pobrania u wychowawców i opiekuna merytorycznego w
gabinecie nr 43.



Od 18 września 2018r. do 25 września 2018r. do gody. 9.00 rekrutacja dla uczniów i
rodziców. Przekazanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych zał. nr 1 oraz podpisanego
regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie zał.nr 3 i zał. 4 poprzez wychowawców lub
osobiście opiekunowi merytorycznemu.



24 września 2018r. do godz. 13.00 ogłoszenie wyników rekrutacji oraz list rezerwowych
nauczycieli do doskonalenia kompetencji w zakresie narzędzi i metod pracy z uczniami o
specjalnych potrzebach oraz do realizacji zajęć uzupełniających ofertę pomocy
psychologiczno- pedagogicznej na tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim SP 116.



28 września 2018r. do godz. 15.00 ogłoszenie wyników rekrutacji oraz list rezerwowych
uczniów i rodziców zgłoszonych do projektu- tablica na parterze korytarz C.

Uwaga! Załącznik nr 1 dla ucznia i rodzica – osobno na każdy wybrany rodzaj zajęć.
Załącznik nr 3 dla rodzica, który będzie brał udział w warsztatach
Załącznik nr 4 i nr 5 wypełnia rodzic dla dziecka, które jest zgłoszone do zajęć
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Zajęcia w ramach projektu
Terapia Snoezelen – 10 grup po 2 uczniów
Terapia EEG Biofeedback - 3 uczniów
Integracja Sensoryczna - 4 uczniów
Terapia metodą Tomatisa – 10 uczniów
„Komunikacja alternatywna i technologia wspomagająca –
twój dostęp do edukacji i życia” – 14 uczniów
Konsultacje dla rodziców – 14 uczniów + rodziców
Warsztaty " Od włącznika do języka " komunikacja dla dzieci niemówiących i ich rodzin,
2 grupy po 7 (uczniów z rodzicami )
„Samodzielność drogą do samorealizacji” warsztaty
samodzielności - 2 grupy po 8 uczniów

