Szkoła Podstawowa Specjalna numer 99
imienia Małego Powstańca

Tłumacz polskiego języka migowego jest dostępny online po
zgłoszeniu z trzydniowym wyprzedzeniem
Na miejscu jest dostępny asystent dla osoby niewidomej
lub słabowidzącej.

Czym jest Szkoła Podstawowa Specjalna
numer 99
Szkoła Podstawowa Specjalna numer 99 uczy
dzieci i młodzież z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym,
znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Niepełnosprawność sprzężona oznacza,
że uczeń ma więcej niż jeden rodzaj
niepełnosprawności.
Szkoła uczy dzieci w wieku od 7 do 20 lat.
W szkole dzieci i młodzież uczestniczy w zajęciach terapeutycznych
ze specjalistami, takimi jak psycholog, logopeda czy pedagog.
Takie zajęcia to na przykład muzykoterapia, trening umiejętności
społecznych, terapia ręki,
zajęcia z komunikacji alternatywnej i wiele innych.
Komunikacja alternatywna to inny sposób
komunikowania się niż mówienie.
Osoby, które nie mówią, mogą nauczyć się
komunikować się z innymi,
za pomocą na przykład syntezatora mowy lub tablic obrazkowych.
Szkoła organizuje różne zajęcia dodatkowe.
Na przykład zajęcia teatralne, taneczne, artystyczne, sportowe
i wiele innych.
W szkole jest też świetlica szkolna, w której uczniowie mogą
spędzać czas po szkole.
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Jakie sprawy możesz u nas załatwić
• Możesz zapisać dziecko z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym,
znacznym oraz z niepełnosprawnościami
sprzężonymi do szkoły podstawowej.
• Jeżeli Twoje dziecko jest uczniem tej szkoły, może skorzystać
z pomocy specjalistów i chodzić na zajęcia terapeutyczne
• Jeżeli Twoje dziecko jest uczniem tej szkoły, może zapisać się
na zajęcia dodatkowe.

Adres Szkoły Podstawowej Specjalnej
numer 99
ul. Bartnicza 2
03-358 Warszawa

Wskazówki dojazdu
• Najbliższy przystanek autobusowy: Bartnicza,
Budowlana, Rembielińska
• Najbliższy przystanek tramwajowy: Budowlana,
Rembielińska

Kontakt
• Numer telefonu: 22 811 03 06
• Na ten numer możesz wysłać wiadomość sms:
572 326 848
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Adres mailowy: sekretariat@sps99.waw.pl

Godziny pracy
Sekretariat:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00
Świetlica:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 17:00

Więcej informacji dla osób
z niepełnosprawnościami:
sprawdź deklarację dostępności Szkoły
Podstawowej Specjalnej numer 99
imienia Małego Powstańca
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