
                       Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
              im. Janiny Doroszewskiej

              w Krasnymstawie  

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 

jest trzyletnią szkołą ponadpodstawową dla uczniów
 z niepełnosprawnością intelektualną

 w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 



                     Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 

jest dla uczniów do 24 roku życia, którzy: 

●  posiadają aktualne orzeczenie poradni psychologiczno 
- pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego; 

 
●  ukończyli szkołę podstawową i posiadają świadectwo 

jej ukończenia. 



                         Cele edukacji uczniów 
                      z niepełnosprawnością intelektualną
                      w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
                      oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami     
                      sprzężonymi                            

● efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości, w tym 
 w praktycznym przysposobieniu do podjęcia zatrudnienia 
 na otwartym/chronionym rynku pracy,

● utrwalanie i poszerzanie zakresu już zdobytej wiedzy 
 i umiejętności, doskonalenie już posiadanych kompetencji 
społecznych, zdolności adaptacyjnych i kształcenie 
nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, 
niezależne funkcjonowanie uczniów w przyszłości.



                         Realizacja celów odbywa się w oparciu 
                        o szereg zajęć: 

● funkcjonowanie osobiste i społeczne,
 

 

● zajęcia rozwijające komunikowanie się,
 
● zajęcia kształtujące kreatywność,
 

● wychowanie fizyczne,

● religia/etyka,

● zajęcia rewalidacyjne.  

● przysposobienie do pracy,
    

 



                     W naszej szkole przedmiot przysposobienie  
                     do pracy realizowany jest w zakresie: 

● wykonywania prac ogrodniczych,
● sporządzania posiłków,
● orientacji zawodowej,
● wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych

 i pamiątkarskich, 
● gospodarstwa domowego (sprzątanie, pranie, 

prasowanie, planowanie budżetu domowego),
● wykonywania prac biurowych i poligraficznych,
● wykonywania prac z zakresu szycia ręcznego, 

maszynowego oraz dziewiarstwa.



          Działalność edukacyjna szkoły

opiera się na indywidualnych programach 
edukacyjno-terapeutycznych oraz planach pracy

 z poszczególnych przedmiotów. 



         Zintegrowany wielospecjalistyczny 
                IPET 

jest opracowywany i realizowany przez nauczycieli
 i specjalistów (psycholog,pedagog,logopeda, 
rehabilitant i inni) wspólnie z uczniem i jego 

najbliższym otoczeniem (rodzina, opiekunowie). 



             W celu zwiększenia atrakcyjności               
                       procesu edukacyjnego, pogłębienia
                       umiejętności społecznych  

uczniowie często odwiedzają miejsca użyteczności 
publicznej (poczta, apteka, sklepy, urzędy). 
Uczestniczą w wielu wycieczkach edukacyjnych, 
innowacjach pedagogicznych, konkursach 
szkolnych i międzyszkolnych, przedstawieniach, 
kiermaszach.  
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