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Zespół Szkół nr 1 Specjalnych w Kielcach jest placówką publiczną dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym, z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnościami
sprzężonymi) w skład której wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 14 i Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 3.
Zapisy do naszych szkół prowadzone są na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
W zespole uczniowie i ich rodzice mają zapewnioną pełną opiekę i pomoc wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
oraz psychologa, pedagoga, rewalidatorów, logopedy i specjalisty w zakresie gimnastyki korekcyjnej.
W szkole funkcjonuje stołówka szkolna wydająca pełne obiady.
Uczniowie niepełnosprawni ruchowo są dowożeni na zajęcia szkolnym autobusem.
Uczniowie z poza terenu miasta Kielce mają możliwość zamieszkania w internacie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego
im. Matki Kolumby Białeckiej prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr św. Dominika w bezpośrednim pobliżu szkoły.
Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i spędzają wolny czas korzystając z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych o charakterze
artystycznym, technicznym i sportowym lub uczestnicząc w pracy kół przedmiotowych.
Zwieńczeniem ich pracy jest uczestnictwo w zawodach sportowych, konkursach plastycznych i artystycznych, w których osiągają
znaczące sukcesy.
Uczniowie naszej placówki rywalizując z kolegami ze szkół ogólnodostępnych uzyskali dla szkoły tytuł Lokalnego Centrum
Aktywności Ekologicznej, tytuł Szkoły z klasą 2.0, Certyfikat Bezpieczeństwa, tytuł Szkoły Bezpiecznego Internetu, tytuł Szkoły
w Chmurze Microsoft.
Uczniowie-aktorzy szkolnego koła teatralnego występowali na scenie Kieleckiego Centrum Kultury w czasie finału konkursu
Prezydenta Miasta Kielce „Zielony Patrol”.
Uczniowie-sportowcy zajmowali medalowe miejsca w Wojewódzkich Mistrzostwach ŚSKF „Sprawni-Razem” w halowej piłce
nożnej i w Mistrzostwach Województwa Świętokrzyskiego w biegach przełajowych.
Nauczyciele podejmują nowatorskie działania szeroko wprowadzając do procesu dydaktycznego szkoły specjalnej technologię
informacyjną i komunikacyjną. Ich praca spotyka się z uznaniem na forum ogólnopolskim, czego dowodem są wysokie miejsca
w konkursach ogólnopolskich (Innowacyjny Nauczyciel) i regionalnych (Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji).
Ich śladem podążają uczniowie zdobywając nagrody i wyróżnienia w konkursie
„Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze” organizowanym przez
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
W szkole realizowane są projekty finansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze indywidualizacji pracy z uczniem i
innowacyjnych specjalistycznych zajęć terapeutyczno-usprawniających. Działania
podejmowane w ich ramach nagrodzone zostały I miejscem w konkursie
Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego „Uczeń z Kapitałem”.
Nasi uczniowie brali udział w międzynarodowym projekcie „Style życia
w Europie”, w ramach programu Socrates Comenius wraz z uczniami szkół
partnerskich z Portugalii, Hiszpanii, Belgii, Danii i Rumunii.
Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszej siedziby, gdzie będą mogli Państwo uzyskać dodatkowe informacje.

