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Czym jest Zespół Szkół Specjalnych numer 102 

Zespół Szkół Specjalnych numer 102 składa się 

z dwóch szkół: 

• Szkoły Podstawowej numer 170 

• Szkoły Przysposabiającej do Pracy numer 8. 

W Zespole Szkół Specjalnych uczą się dzieci i młodzież 

w wieku od 7 lat do 25 lat. 

Do Szkoły Podstawowej chodzą młodsze dzieci, 

a do szkoły Przysposabiającej do Pracy chodzi młodzież. 

Do tych szkół chodzą uczniowie z niepełnosprawnością 

umiarkowaną, znaczną i głęboką. 

Uczniowie mają lekcje w klasie w małej grupie. 

W jednej klasie może uczyć się od 2 do 8 osób. 

Uczniowie mogą też mieć zajęcia indywidualne ze 

specjalistami. Ci specjaliści to pedagog specjalny, 

psycholog, logopeda, rehabilitant, terapeuta integracji sensorycznej. 

W Szkole Podstawowej, w klasie oprócz nauczyciela, 

pomaga także dodatkowa osoba, czyli pomoc nauczyciela. 

W klasach znajdują się sprzęty, które pomagają dzieciom w nauce. 

Te sprzęty to tablice multimedialne, komputery 

z dostępem do Internetu i specjalistycznym oprogramowaniem. 

W szkole jest świetlica szkolna, w której uczniowie 

mogą spędzać czas po szkole. 

Zespół Szkół Specjalnych prowadzi również 

zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju. 
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To oznacza, że szkoła pomaga też dzieciom 

w wieku przedszkolnym w prawidłowym rozwoju. 

Jakie sprawy możesz załatwić 

w Zespole Szkół Specjalnych numer 102 

• Możesz zapisać swoje dziecko do szkoły 

podstawowej specjalnej. 

• Możesz zapisać swoje dziecko 

do szkoły przysposabiającej do pracy. 

• Twoje dziecko może skorzystać z pomocy pedagoga 

specjalnego, psychologa, logopedy, rehabilitanta, 

terapeuty integracji sensorycznej. 

• Jeżeli Twoje dziecko jest w wieku przedszkolnym, możesz 

zapisać je na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju. 

Adres 

ul. Derkaczy 74 

04-963 Warszawa 

Wskazówki dojazdu: 

Najbliższy przystanek autobusowy: PKP Miedzeszyn 
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Kontakt 

Numer telefonu: 

22 613 06 38 

Adres mailowy: zs102@edu.um.warszawa.pl 

Godziny pracy: 

od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7:30 do 17:30 

Więcej informacji dla osób 

z niepełnosprawnościami: 

sprawdź deklarację dostępności 
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