INFORMACJE DLA RODZICÓW
Ważne!!!
PROSIMY RODZICÓW I OPIEKUNÓW O ZWRÓCENIE UWAGI,
ABY DZIECKO ZABRAŁO DO SANATORIUM SWOJE PODRĘCZNIKI,
ĆWICZENIA, ZESZYTY ORAZ PRZYBORY SZKOLNE
 Wszystkie dzieci przebywające na leczeniu uczestniczą w zajęciach
szkolnych, które odbywają się w godzinach od 8.45 do 15.30. W tym czasie
wyznaczona jest dwugodzinna przerwa na zabiegi lecznicze oraz godzinna
przerwa na obiad.
 Po zakończeniu nauki w szkole sanatoryjnej, uczniowie otrzymują
zaświadczenie o realizacji obowiązku szkolnego wraz z uzyskanymi ocenami
z poszczególnych przedmiotów. Oceny te powinny być uznane w szkole
macierzystej. Ocena z zachowania za okres pobytu w naszej placówce
uwzględnia zachowanie ucznia-pacjenta w szkole i na oddziale.
 Uczniami szkoły są pacjenci, przyjeżdżający do Rabki po zdrowie z całej
Polski, a leczenie ich odbywa się w sanatoriach "Uzdrowisko Rabka" S.A.
i Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc. Sanatoria te specjalizują się w leczeniu
schorzeń kardiologicznych, układu oddechowego, alergii, cukrzycy, otyłości.
 Główna siedziba Zespołu zlokalizowana jest w nowoczesnym, dobrze
wyposażonym budynku przy ul. Słowackiego 10, a siedziba Liceum
Ogólnokształcącego mieści się przy Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. prof.
Jana Rudnika 3b.
W skład Zespołu wchodzą:
 Szkoła Podstawowa,
 Gimnazjum,
 Liceum Ogólnokształcące,
 Zespół Pozalekcyjny Zajęć Wychowawczych.
 Zapewniamy uczniom:
 stworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania szkoły,
 stworzenie warunków funkcjonowania szkoły wolnej od zagrożeń,
 wspomaganie procesu leczenia,
 stworzenie warunków umożliwiających kontynuowanie nauki dziecku
przebywającemu na leczeniu,
 stworzenie warunków zwiększających szanse edukacyjne uczniów,
 rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez zapewnienie różnorodnych form
zajęć wychowawczo- terapeutycznych.

 Dostosowujemy tempo pracy i wymagania do indywidualnych możliwości
chorego dziecka, a poprzez jego zaangażowanie podczas zajęć edukacyjnych
i wychowawczych pomagamy mu zapomnieć o chorobie i rozłące ze
środowiskiem rodzinnym.
 Pracownie i sale lekcyjne są bardzo dobrze wyposażone w różnego rodzaju
nowoczesne pomoce dydaktyczne. Szkoła posiada tablice interaktywne.
 Ze stałego dostępu do Internetu uczniowie mogą korzystać w pracowniach
informatycznych, a także w pracowni językowej i w bibliotece.
 Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum kontynuują u nas naukę języka
angielskiego i niemieckiego.
 Szkoła zatrudnia psychologa i pedagoga, którzy udzielają pomocy dzieciom
i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi, emocjonalnymi, edukacyjnymi oraz
z problemami wieku dorastania.
 W czasie gdy nasi uczniowie nie uczestniczą w zajęciach szkolnych, opiekę
nad nimi sprawują nauczyciele-wychowawcy z Zespołu Pozalekcyjnych Zajęć
Wychowawczych.
Ich praca ukierunkowana jest głównie na:
 zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu adaptacji dziecka w nowych
warunkach,
 organizowanie aktywnego wypoczynku w formie spacerów, pieszych
i autokarowych wycieczek, gier i zabaw sportowych,
 poznawanie tradycji i kultury regionu gorczańskiego i podhalańskiego
 Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli i wychowawców przygotowują
programy artystyczne na szkolne uroczystości, które prezentują na scenie.
Uczestniczą w licznych konkursach oraz w rozgrywkach sportowych.
W ramach zajęć pozalekcyjnych mogą brać udział w spotkaniach kół
zainteresowań (m.in. historycznego, plastycznego), a także korzystać
z pracowni internetowych lub uczestniczyć w zbiórkach zuchowych
i harcerskich.
 Nasza placówka aktywnie
współpracuje ze środowiskiem lokalnym
(MOK, Biblioteka Miejska), a także ze szkołami otwartymi i sanatoryjnymi
na terenie Rabki. Uczniowie wyjeżdżają od nas pełni wrażeń i miłych
wspomnień. Nauka i leczenie klimatyczne pozwalają im powrócić do zdrowia i
pogłębić zasób wiedzy o kulturze naszego regionu.

