Czy jesteś osobą słabowidzącą? TAK
Czy jesteś osobą niewidomą? TAK
Czy chcesz się dalej uczyć? TAK
Nasza szkoła kształci w zawodach:
technik masażysta
technik informatyk
technik tyfloinformatyk
technik administracji
Dokumenty, które należy złożyć:
orzeczenie z poradni psychologicznopedagogicznej
podanie kandydata i rodziców o przyjęcie
do szkoły i internatu
życiorys
dokumentację okulistyczną i medyczną
skrócony odpis aktu urodzenia z PESELem kandydata i miejscem zamieszkania
dokument świadczący o ubezpieczeniu
zdrowotnym
2 zdjęcia
opinię pedagogiczną ze szkoły, świadectwo ukończenia gimnazjum, wyniki egzaminu gimnazjalnego lub świadectwo
ukończenia liceum

Ośrodek
Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
Szkolno-Wychowawczy
dla
Dzieci Niewidomych
dla
dla Dzieci
Dzieci Niewidomych
Niewidomych

Laski, ul. Brzozowa 75
05-080 IZABELIN

Towarzystwo Opieki
nad Ociemniałymi

woj. mazowieckie
Dyrektor szkoły
tel/fax. : (22) 75 23 117
Biuro Szkolne
tel./fax: (22) 75 23 101
Szkoła
tel. (22) 75 23 115

e-mail:
sekretariat@niewidomionline.pl

SZKOŁY
SZKOŁYPONADGIMNAZJALNE
PONADGIMNAZJALNE
i
SZKOŁA POLICEALNA
SZKOŁA POLICEALNA

bezpłatna nauka

Szkoły ponadgimnazjalne
Laski, ul. Brzozowa 75
05-080 Izabelin

„… niewidomi nie tylko nie będą ciężarem dla
otoczenia, ale przeciwnie niejednokrotnie staną
się centrum, z którego na otoczenie spływać będzie światło i moc, jakie tylko Bóg dać może.”
Matka Elżbieta Róża Czacka

Dojazd z Warszawy:
metro - stacja „Młociny”,
dalej autobusem linii „708”

Laski, ul. Brzozowa 75
tel. (22) 75 23 114
www.niewidomionline.pl

Liceum Ogólnokształcące
Laski, ul. Brzozowa 75
05-080 Izabelin

Technika i Zasadnicza
Szkoła Zawodowa

Liceum Ogólnokształcące - 3 lata
nauki, możliwość nauki wybranych
przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

Technikum Masażu - 4 lata nauki,
kończącej się państwowym egzaminem zawodowym. Absolwenci otrzymują tytuł technik masażysta.
Technikum dla Niewidomych
- 4 lata nauki kończącej się państwowym egzaminem zawodowym. Absolwenci otrzymują tytuł technik informatyk lub technik tyfloinformatyk.

Nasze szkoły
posiadają uprawnienia szkół publicznych
gwarantują wysoki poziom nauczania,
indywidualną opiekę naukową, wsparcie w rozwoju zainteresowań i uzdolnień ucznia
posiadają nowocześnie wyposażone
pracownie komputerowe, pracownię
masażu z hydromasażem
zapewniają zajęcia rewalidacyjne i naukę techniki pracy odpowiednią do
dysfunkcji wzroku (nauka brajla, obsługi komputera ze specjalistycznymi
programami)
zapewniają naukę języków obcych
(języka angielskiego i niemieckiego,
łaciny medycznej)
zapewniają zajęcia w małych grupach,
przyjazną atmosferę, doradztwo psychologiczne i zawodowe
posiadają nowocześnie wyposażone
pracownie komputerowe, pracownię
masażu z hydromasażem
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Zasadnicza Szkoła Za- wodowa
- 3 lata nauki – tutaj kandydat może
wybrać jeden z następujących kierunków:
rękodzielnik wyrobów włókienniczych
ślusarz.

Szkoła Policealna
Laski, ul. Brzozowa 75
05-080 Izabelin
Szkoła Policealna - 2 lata nauki w
zawodach:
technik masażysta
technik informatyk
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technik tyfloinformatyk
technik administracji

Informacje w internecie
www.laski.edu.pl
www.niewidomionline.pl
www.tyfloinformatyk.edu.pl

