
 
 

                                                                  zapraszają na 

DNI OTWARTE 
oraz bezpłatne konsultacje ze specjalistami 

 

Drodzy Rodzice! 
Jesteście zaniepokojeni rozwojem Waszego dziecka, coś budzi Wasze obawy? Podejrzewacie u dziecka autyzm 

 lub inne dysfunkcje czy niepełnosprawności, a może zostały już one zdiagnozowane? Zapraszamy na bezpłatne 

konsultacje, odpowiemy na Wasze pytania, doradzimy, wskażemy najlepsze rozwiązania. Zainteresowani będą 

mogli poznać ofertę dydaktyczno-terapeutyczną placówki oraz porozmawiać z dyrekcją.  
 

11.04.2016 konsultacje z logopedą, oligofrenopedagogiem, pedagogiem specjalnym, terapeutą metody Ruchu Rozwijającego 

wg W. Sherborne, terapeutą ręki w godz. 15.15 – 17.15  

13.04.2016 – konsultacje z pedagogiem, oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem, terapeutą integracji sensorycznej, 

dogoterapeutą, specjalistą z zakresu terapii stymulacyjnej metodą C. Delacato, terapeutą ręki, terapeutą  

poznawczo-behawioralnym, specjalistą w zakresie diagnozy i terapii osób z autyzmem, zespołem Aspergera  

oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi w godz. 10.00 – 11.00 

15.04.2016 - konsultacje z psychologiem i surdopedagogiem, oligofrenopedagogiem, pedagogiem specjalnym, terapeutą 

metody Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne, terapeutą ręki w godz. 15.45 – 17.45 

18.04.2016 konsultacje z logopedą, oligofernopedagogiem, pedagogiem specjalnym, terapeutą metody Ruchu Rozwijającego 

wg W. Sherborne, terapeutą ręki w godz. 15.15 – 17.15  

20.04.2016 – konsultacje z pedagogiem, oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem, terapeutą integracji sensorycznej, 

dogoterapeutą, specjalistą z zakresu terapii stymulacyjnej metodą C. Delacato, terapeutą ręki, terapeutą                               

poznawczo-behawioralnym, specjalistą w zakresie diagnozy i terapii osób z autyzmem, zespołem Aspergera                                     

oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi w godz. 10.00 – 11.00 

22.04.2016 – konsultacje z psychologiem i surdopedagogiem w godz. 15.45 – 17.45   

 

KWIECIEŃ – MIESIĄC WIEDZY NA TEMAT AUTYZMU 
       Finałem dni otwartych będzie konferencja  

            organizowana przez Zespół Szkolno-Przedszkolny „Czyż” oraz Niepubliczną Poradnię  

                                              Psychologiczno-Pedagogiczną Kowalczuk & Zespół 

 

                                Konferencja odbędzie się 25 kwietnia w godz. 13.00-15.00  

w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! 

 

 
 

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej (www.czyz.edu.pl) oraz profilu na Facebooku! 
 

Częstochowa, ul. Rzepakowa 18, e-mail: kontakt@czyz.edu.pl, tel. 507 092 875, www.czyz.edu.pl  

    

Zespół Szkolno-Przedszkolny „Czyż” 

Specjalna Szkoła Podstawowa „Czyż” 

Terapeutyczne Przedszkole „Czyż”  

 
 

 

Współorganizatorem konferencji jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy. 
 

 

 


