
 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie 

ul. Bronowicka 21, 20-301 Lublin, tel./fax. 81 746 14 07  
 

Dodatkowa lokalizacja szkoły mieści się w budynku przy ul. Krochmalnej 

29, tel. 81 443 43 31 
 

Szkoła Filialna dla Dzieci z Autyzmem w tym z Zespołem Aspergera  

ul. Kurantowa 5, 20-836 Lublin, tel. 81 466 46 15 

 

e-mail: poczta@sps26.lublin.eu, http://www.sps26.lublin.eu  

 

Specjalistyczna i przyjazna edukacja dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, autyzm w tym Zespół Aspergera lub 

niepełnosprawność sprzężoną na poziomie klas I – VIII.  

Uczniowie przyjmowani są na podstawie skierowania z Urzędu Miasta przez cały rok szkolny.  

Szkoła nie posiada rejonizacji. 
 

Naukę w szkole można pobierać od 7 do 20 roku życia. 

Klasy dla dzieci z autyzmem liczą do 4 uczniów 

Klasy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną lub/i sprzężoną liczą od 4 do 16 

uczniów. 
 

Atuty szkoły: 

- profesjonalnie przygotowana kadra z dużym doświadczeniem w edukacji i terapii uczniów 

niepełnosprawnych 

- łatwy dostęp do psychologa i pedagoga  

- różnorodność zajęć specjalistycznych (integracja sensoryczna, alternatywne metody komunikacji, 

gimnastyka korekcyjna, socjoterapia, arteterapia, korygowanie wad mowy, garncarstwo, choreoterapia, 

muzykoterapia, plecionkarstwo i inne rewalidacyjne wykorzystujące metody terapeutyczne) 

‐  otwartość szkoły na współpracę z rodzicami i innymi instytucjami 

‐  dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową (widna, podjazd) 

‐  łatwy dojazd z każdego punktu miasta (bezpłatny parking) 

- nowoczesny plac zabaw 

- bezpłatny dojazd do szkoły lub zwrot kosztów transportu na podstawie umowy 

- świetlica szkolna czynną w godzinach 6.30 - 17.00  

- ciepłe i bardzo smaczne obiady przygotowywane w budynkach szkoły 
 

Proces kształcenia: 

Dla każdego ucznia opracowywany jest Indywidualny Program Edukacyjno‐ Terapeutyczny. Praca 

opiera się na motywacji uczniów, dlatego szczególne miejsce zajmują wzmocnienia pozytywne. 

Stosując strukturalizację otoczenia (porządek, zasady, regularność), wprowadza się uczniów w otaczający 

ich świat w sposób dla nich bezpieczny i zrozumiały. 

W procesie nauczania stosowana jest dbałość, aby uczniowie mieli również czas i odpowiednie miejsce 

do odpoczynku i nabrania siły przed kolejnymi zajęciami. 

Uczniowie z autyzmem z tym z Zespołem Aspergera i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim realizują podstawę programową przewidzianą dla wszystkich ich rówieśników, a dostosowaną do 

ich możliwości. 

W sytuacji gdy stan zdrowia lub inne wydarzenia życiowe, będą uniemożliwiać dziecku regularne 

uczęszczanie na zajęcia lekcyjne, istnieje możliwość nauczania indywidualnego na terenie domu.  
 

Przy szkole działa Stowarzyszenie „Radość Dawania” oraz szkolne koło TPD, dzięki którym wiele 

dzieci i rodziców może skorzystać z dodatkowych form wsparcia i pomocy. 
 

Drogi Rodzicu: 

w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie poczujesz się zrozumiany             

i staniesz się współtwórcą procesu edukacyjno-terapeutycznego. Twoje dziecko będzie mogło poczuć się 

bezpiecznie i rozwijać na miarę swoich możliwości. 

Po ukończeniu szkoły podstawowej możliwa jest kontynuacja w wybranych placówkach oświatowych. 
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