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Jedyny w Powiecie Ostrowieckim

Punkt Doradztwa

edukacyjno- zawodowego 

dla osób ze specjalnymi potrzebami  

Zespół Szkół Specjalnych

Ul. Iłżecka 33 

(za Starostwem

Powiatowym)



Doradztwo 

edukacyjno-zawodowe

Wspierane przez 

 Kuratorium Oświaty

 Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną

 Izbę Rzemieślników i Przedsiębiorców

 Lokalnych pracodawców     



Tylko u Nas !!!!!!!

Państwowy Certyfikat Zawodowy 

uczniów SPdP

Absolwenci Szkoły Przysposabiającej do Pracy uzyskują Certyfikaty Państwowe 
wydawane przez Izbę Rzemieślników  i Przedsiębiorców w Kielcach w obrębie 
zawodu stolarz, kucharz.

Dzięki zaangażowaniu  Dyrekcji  i działalności doradcy zawodowego w ubiegłym 
roku szkolnym 2017/2018 troje uczniów po raz pierwszy uzyskało Certyfikaty 
Zawodowe





Uczniowie ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi

Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia

specjalnego: 

➢Ze spektrum autyzmu w tym z zespołem Aspergera

➢ niesłyszący, słabosłyszący, 

➢ niewidomi, słabowidzący, 

➢ z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

➢ z upośledzeniem umysłowym, 

➢niepełnosprawnościami sprzężonymi;



Doradztwo 

edukacyjno-zawodowe w szkole

Powinno brać pod uwagę przede wszystkim 

specyfikę każdego ucznia.

Rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi skupiając się na realizowaniu ich 

szczególnych potrzeb „tu i teraz”, zazwyczaj 

w mniejszym stopniu myślą o wyborach kierunku 

zawodowego czy predyspozycjach zawodowych 

swoich dzieci, dlatego w tej kwestii również 

rodzice wymagają wsparcia specjalistów

i profesjonalnego doradztwa.



Cele działań pedagogicznych

➢ Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów.

➢ Zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia 

(w szkole ponadpodstawowej podkreślono rolę doradztwa 

edukacyjno-zawodowego). 

➢ Rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień uczniów 

oraz zaplanowanie wsparcia pomagającego uczniowi 

w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień. 

➢ Opracowanie Wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania 

ucznia i Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.



Nowa podstawa programowa

➢Doradztwo zawodowe – od klasy VII szkoły 

podstawowej w szkołach publicznych i dla uczniów 

z niepełnosprawnością w stopniu lekkim.

➢Doradztwo zawodowe- w szkole przysposabiającej 

o pracy dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu 

umiarkowanym i znacznym.



Wczesne rozpoznanie możliwości 

psychofizycznych ucznia

➢Doradztwo edukacyjno-zawodowe 

ukierunkowane na wczesne rozpoznanie 

ocenę możliwości psychofizycznych 

młodego człowieka jest szczególnie ważne 

w pracy z uczniami ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 



Kluczowe jest:
➢wykorzystanie potencjału uczniów, w zależności od potrzeb –

wyrównywanie deficytów, rozwijanie ponadprzeciętnych 

zdolności, 

➢kształtowanie relacji z otoczeniem (relacje z rówieśnikami, 

wspólnota ze społeczeństwem, poczucie przydatności), 

akceptacja siebie i poczucie własnej wartości. 

➢określenie ograniczeń zdrowotnych ucznia rozwoju 

ponadprzeciętnych zdolności. 



Warto wiedzieć

Ostateczna decyzja dotycząca planowania 

przyszłości należy do ucznia i jego rodziców. 

Ponadto należy pamiętać, że w kwestiach 

medycznych i dotyczących przeciwwskazań 

do nauki i wykonywania zawodu kompetentni 

w orzecznictwie są wyłącznie tzw. lekarze 

medycyny pracy, a nie doradcy zawodowi.





Kształtowanie kompetencji kluczowych 

wśród uczniów – zadaniem współczesnej szkoły

➢Kompetencje kluczowe jako zdobyta wiedza są niezbędne 

uczniom do samorealizacji w dorosłym życiu, aktywności 

społecznej i uzyskania szans na rynku pracy 

w społeczeństwie.

➢Zaangażowanie wszystkich nauczycieli ma ogromne 

znaczenie w realizacji zadań preorientacji zawodowej czy 

doradztwa edukacyjno-zawodowego. Nauczyciel, dzięki 

codziennym kontaktom z uczniami zna ich zainteresowania, 

cechy osobowości, warunki rozwoju, efektywność procesów 

poznawczych. Ma wiedzę o środowisku ucznia i jego 

sytuacji rodzinnej. Zna także specjalne potrzeby 

edukacyjne ucznia.



Dlaczego wybór zawodu jest tak istotny 

szczególnie dla ucznia ze Specjalnymi 

Potrzebami Edukacyjnymi?

➢Wybór zawodu to bardzo ważna decyzja 

w szczególności w odniesieniu do ucznia

z niepełnosprawnością. 

➢ Uczniowie z niepełnosprawnością mają zwykle, 

choć w różnym stopniu i zakresie, ograniczoną 

zdolność do pracy na skutek obniżenia sprawności 

funkcjonalnej organizmu, co oznacza, że może być 

im trudniej samodzielnie ocenić swoje możliwości 

zawodowe i szanse na rynku pracy. 





Dlaczego wybór zawodu jest tak istotny 

szczególnie dla ucznia ze Specjalnymi 

Potrzebami Edukacyjnym?

➢Podjęcie niewłaściwej decyzji zawodowej ma dla 

osób z niepełnosprawnością daleko poważniejsze 

konsekwencje niż dla pełnosprawnych. 

➢Błędna decyzja o uzyskaniu kwalifikacji 

zawodowych narazi ich na zbędny wysiłek, 

który nie da  możliwości podjęcia pracy i może 

doprowadzić do rezygnacji z dalszej rehabilitacji 

i aktywności zawodowej.



Wybór właściwego zawodu

dla ucznia ze Specjalnymi Potrzebami 

Edukacyjnymi

Gdy jest zgodny z jego z możliwościami 

intelektualnymi i zdrowotnymi to czerpie korzyści 

w formie:

➢ rehabilitacji społecznej

➢ekonomicznej

➢pełnienia ról społecznych

➢akceptacji w środowisku

➢przynależności do grupy 



Osoba z niepełnosprawnością narażona 

jest na różne zagrożenia.

Odnoszą się do ograniczeń związanych z niepełnosprawnością,

inne do zaburzonych relacji z otoczeniem społecznym. 

Można powiedzieć, że osoba taka może przechodzić wiele kryzysów, począwszy

od braku ufności, zwątpienia, wstydu, izolacji, stagnacji, do poczucia niższości.

Jednak te trudne doświadczenia, przy fachowym wsparciu specjalistów,

mogą powodować wzrost aktywności i dążenie do ich przezwyciężenia. 

Osoba z niepełnosprawnością może prowadzić aktywne życie, starać się osiągać 

sukcesy i realizować własne pragnienia. Należy przełamywać stereotypy

w postrzeganiu niepełnosprawności. 





➢ towarzyszyć uczniom w dokonywaniu

wyborów,

➢ służyć im informacją i radą,

➢ tworzyć mapę możliwości,

➢ określić warunki zdawania egzaminów,



Rolą doradcy jest:
➢ Przede wszystkim ocenić czy zdołają kontynuować

naukę w wybieranej pracowni i ukończyć ją

z pozytywnym wynikiem.

➢Wspólny wybór, zaakceptowany przez ucznia i jego 

rodziców jest okazją do wytworzenia w uczniu 

gotowości do kontynuowania nauki.

➢Czasami doradca musi znaleźć odwagę na to, aby 

oględnie, ale wyraźnie przedstawić ograniczenia, 

jeżeli uczeń „kurczowo trzyma się” jakiegoś 

nierealnego marzenia.



Działania z zakresu 

orientacji zawodowej

➢Szkoła ponadpodstawowa, powinna kontynuować 

działania w zakresie orientacji zawodowej, 

w celu właściwego przygotowania ucznia do 

prawidłowego funkcjonowania i adaptacji

zawodowej na otwartym, bądź wspomaganym

rynku pracy. 



Działania z zakresu 

orientacji zawodowej

➢Podstawą powinno być profesjonalne działanie na 

terenie szkoły ponadpodstawowej, która ma optymalne 

możliwości pełnej diagnozy ucznia, monitorowania jego 

postępów edukacyjnych, w teorii w praktycznych 

działaniach w pracowniach zawodowych, uwzględniając 

potrzebę współpracy z pracodawcami.





Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Prowadzi nabór uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, 

znacznym ze sprzężeniami w tym z autyzmem. 

W szkole mogą przebywać uczniowie do ukończenia 24 roku życia.

Szkoła posiada bogato wyposażone pracownie:

 Pracownia techniczna

 Pracownia gospodarstwa domowego

 Pracownia krawiecka

 Pracownia komputerowa

 Pracownia rękodzieła 

W bieżącym roku wszystkie pracownie zostały  doposażone w nowoczesny

sprzęt AGD i elektronarzędzia.



SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

PRACOWNIA

GOSPODARSTWA DOMOWEGO

 Pieczemy  pyszne ciasta
i ciasteczka

 Przygotowujemy zdrowe sałatki

 Robimy wspaniałe desery

 Pierzemy, prasujemy, 

 Sprzątamy

 Pielęgnujemy rośliny





SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

PRACOWNIA TECHNICZNA

 Wykonujemy prace stolarskie 

np. donice, karmniki

 Obsługujemy wiertarkę, 
wkrętarkę, wypalarkę

 Dbamy o ogród szkolny

 Uczymy się drobnych napraw 



Pracownia Techniczna 



Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła 

pozyskała 

Ploter



Ploter- urządzenie wielofunkcyjne

 Ploter- to urządzenie do komputerowego programowania, 

projektowania  i wycinania wzorów, obrazów, kształtów

w drewnie, szkle, papierze.

 Uczniowie dzięki temu naucza się pracy 

z programem komputerowym jak i obsługi samego Plotera.

 Zdobędą doświadczenie w obsłudze urządzeń, 

z którymi spotkają się na rozwijającym się rynku pracy.

 Dzięki działaniom Szkoły Przysposabiającej do Pracy 

i doradcy zawodowego,  nasi absolwenci są dobrymi 

kandydatami na pracownika, którego na stanowisku pracy 

będzie wspierał, certyfikowany trener pracy. 



SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

PRACOWNIA RĘKODZIEŁA 

 Szyjemy i wyszywamy

 Wyplatamy z papierowej

wikliny

 Ozdabiamy techniką decupage

 Wykonujemy stroiki 

 Rysujemy, malujemy, wycinamy

 Lepimy z masy solnej, modeliny



Pracownia Rękodzieła



Pracownia Rękodzieła





Uczeń ma wsparcie specjalistów

 Oligofrenopedagoga

 Logopedy- terapeuty wad mowy

 Psychologa

którzy korzystają z różnych metod i form terapii: 

poranny krąg, elementy metody Marii Montessori, 

m. Marii i Christophera Knilów, m. ruchu 

rozwijającego W. Sherborne.



Oligofrenopedagog



Logopeda



Psycholog

Posiadamy testy do badań      

poza werbalnych.

Międzynarodowa     

Wykonaniowa Skala 

Leitera.



Terapie wspomagające rozwój ucznia

 Integracja sensoryczna

 Korekcja wad mowy

 Muzykoterapia

 Plastykoterapia

 Usprawnianie technik szkolnych 

 Uspołecznianie

 Bajkoterapia

 Terapia manualna

 Stymulacja polisensoryczna



Sala doświadczania świata



Sala doświadczania świata

Została również nie dawno wyposażona 

w nowoczesne sprzęty jak kolorowy 

basen z piłeczkami, podłogę 

interaktywną i biały domek dla dzieci 

z autyzmem. Nowe sprzęty rozwijają 

zmysły: dotyku, słuchu, koordynacji 

i równowagi.







Muzykoterapia



Plastykoterapia



Usprawnianie technik szkolnych



Uspołecznianie



Terapia manualna



SI – Terapia Integracji 

Sensorycznej



Nie samą nauką uczeń żyje…

 Klub Olimpiad Specjalnych „RYWAL”

 Zespół taneczny „ISKIERKI”

 Dogoterapia

 Zajęcia na basenie

 Hipoterapia

 Zajęcia teatralne



To proces przygotowujący do 

wykonywania pełnopłatnej pracy przez 

osoby niepełnosprawne na otwartym 

rynku pracy, przy wsparciu ze strony 

trenera pracy oraz zespołu innych 

specjalistów (wychowawcy, psychologa, 

doradcy zawodowego, logopedy)



Udziela bezpłatnie wsparcia absolwentowi 

poprzez próbki pracy i praktyki zawodowe

W znalezieniu pracy- wyszukiwanie 

odpowiedniego miejsca pracy

Wsparcie przy formalnościach związanych 

z zatrudnieniem

W szkole mamy trzech trenerów pracy: 

p. Małgosię, p. Martę i p. Asię



Próbki pracy 



 Wprowadzamy na rynek pracy uczniów poprzez 

nawiązanie współpracy z lokalnymi pracodawcami 

( hotel Accademia, Centrum Ogrodnicze Medax



 Zyskanie dobrze przygotowanego

i pełnego motywacji pracownika;

 Kreowanie wizerunku firmy jako 

przedsiębiorstwa odpowiedzialnego 

społecznie;

 Pozytywny wpływa na atmosferę 

panującą w firmie;

 Wymierne korzyści finansowe.



 płatne zatrudnienie na otwartym rynku pracy, 

na stanowisku pracy dopasowanym do jej aspiracji 

i kompetencji,

 zatrudnienie w zintegrowanym środowisku, w oparciu 

o wcześniej uzgodnione z pracodawcą warunki, 

za które będzie jej się należała płaca w takiej samej 

wysokości jak w przypadku innych pracowników 

mających taki sam zakres obowiązków.



Osoby z niepełnosprawnością

to wartościowi pracownicy, 

zmotywowani do pracy, 

mocno zaangażowani                                 

w to co robią …



Dane z raportów
Ścieżka zawodowa osób z niepełnosprawnością 

intelektualną w dużej mierze jest podyktowana 

specyfiką uczniów i ich możliwościami, 

nie zaś zainteresowaniami czy predyspozycjami 

uczniów. 

Oferta zawodowa dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną-najczęściej wybierane zawody: 

monter elektronik, sprzedawca, elektromechanik, 

kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, 

lakiernik, ogrodnik, cukiernik, tapicer, stolarz, 

fryzjer, mechanik samochodowy.



Osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi posiadają wiele   

zdolności i sprawności, które stwarzają możliwości opanowania   

wiedzy i umiejętności zawodowych oraz funkcjonowania i zachowania  

się w sytuacji pracy. 

Osoby te zazwyczaj nie mogą wykonywać zawodów, które wymagają    

szczególnej sprawności umysłowej, pomysłowości, inicjatywy

i samodzielności, w wykonywaniu których przeważają procesy     

orientacyjne i decyzyjne ale są zdolne do wykonywania zawodów

i czynności, które polegają na dokładnym wykonawstwie i odtwórczości.



Niezależnie od formy kształcenia(szkoła 
specjalna, integracyjna, edukacja włączająca 
w szkole ogólnodostępnej) należy stwarzać 
możliwości korzystania z dostosowań zarówno 
w zakresie treści programowych z przedmiotów 
ogólnokształcących jak i zawodowych, w takim 
stopniu, by absolwent mógł przystąpić
do egzaminów zewnętrznych potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe, które zaowocują 
w przyszłości podjęciem pracy.



Ukończenie odpowiedniej szkoły dostosowanej do 

ich możliwości rozwojowych  daje uczniom większe 

szanse na integrację społeczno-zawodową,

czyli

USAMODZIELNIENIE ŻYCIOWE I ZAWODOWE 
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