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Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. J. Brzechwy
ul. Swoboda 41, 60-389 Poznań
tel. 61 861-68-52
www.zss101.poznan.pl
sekretariat@zss101.poznan.pl
Szkoła przeznaczona jest dla uczniów z różnymi stopniami niepełnosprawności
intelektualnej.
Uczniowie przyjmowani są na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Program kształcenia poszerzany
jest m.in. o innowacje pedagogiczne i nowatorskie metody pracy. W szkole prowadzone są
różnorodne

zajęcia

pozalekcyjne

w

ramach

kół

zainteresowań:

filmowego,

turystyczno-rowerowego, muzycznego, informatycznego, matematycznego, tanecznego.
Uczniowie mają też możliwość uczestnictwa w wielu warsztatach edukacyjnych,
artystycznych oraz projektach międzyszkolnych. Uczniowie zainteresowani sportem
mogą korzystać z siłowni oraz uczestniczyć w zajęciach i zawodach sportowych w ramach
Klubu Olimpiad Specjalnych. Oferta zajęć dodatkowych i specjalistycznych szkoły zawiera
też

m.in.

dogoterapię,

hipoterapię,

zajęcia

logopedyczne,

zajęcia

na

basenie,

dla

uczniów

masaż klasyczny, zajęcia w Sali Doświadczania Świata.

Oferta dla absolwentów gimnazjum:



Szkoła

Specjalna

Przysposabiająca

do

pracy

nr

1

–

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
i niepełnosprawnościami sprzężonymi (bloki tematyczne: gospodarstwo domowe
(sporządzanie posiłków, obsługa sprzętu AGD, elementy szycia ręcznego),
wytwarzanie

przedmiotów

dekoracyjnych,

ochrona środowiska przyrodniczego).

pielęgnacja

roślin

i

zwierząt,

Zespół Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II
ul. Przełajowa 6 , 61-622 Poznań
tel. 61 852-56-50
www.zss102.pl
zss102@post.pl
Oferta szkoły obejmuje aktualnie szkołę podstawową i szkołę przysposabiającą do pracy.
W szkole odbywają się też zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów głęboko
upośledzonych. Uczniowie przyjmowani są na podstawie orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Oprócz obowiązkowego bloku zajęć uczniowie uczestniczą w różnych zajęciach
rewalidacyjnych i specjalistycznych, których celem jest nie tylko wyrównanie ich szans
edukacyjnych, ale też przygotowanie do jak najbardziej efektywnego funkcjonowania
zarówno

w

aspekcie

samodzielnego

życia,

jak

też

współpracy

w

zespole.

Zajęcia usprawniania koordynacji zmysłów, zajęcia usprawniania orientacji przestrzennej,
zajęcia poprawy wad wymowy, zajęcia muzyczno-rytmiczne służą minimalizacji deficytów
rozwojowych

oraz

rozwijaniu

mocnych

stron

każdego

ucznia.

W szkole organizowane są też wyjazdy w ramach „Zielonej szkoły”, projekty edukacyjne,
konkursy

przedmiotowe,

tematyczne

zajęcia

warsztatowe.

W

szkole

działa

Akademia wolnego czasu, w ramach której uczniowie i absolwenci szkoły mogą
uczestniczyć w zajęciach teatralnych, kulinarnych, komputerowych, artystycznych
i muzycznych.
Oferta dla absolwentów gimnazjum:


Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2 - dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (w tym ze sprzężeniami),
których wiek w chwili przyjęcia pozwala na ukończenie szkoły zawodowej
przed 24 rokiem życia (bloki tematyczne: gotowanie, szycie, pranie i prasowanie,
hodowla roślin i zwierząt, podstawy obsługi komputera, swobodne działania twórcze).

Zespół Szkół Specjalnych nr 105 im. J. Tuwima
ul. Nieszawska 21 61-021 Poznań
tel. 61 877-22-94
www.105.edu.pl
sekretariat@105.edu.pl
Oferta szkoły skierowana jest do uczniów szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej
do pracy. Uczniowie przyjmowani są na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego

wydanego

przez

poradnię

psychologiczno-pedagogiczną.

Funkcja dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza i profilaktyczna szkoły realizowana jest
z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy (m.in. arteterapia, socjoterapia, terapia
zajęciowa, integracja sensoryczna). Kształcenie uczniów jest dostosowane do ich potrzeb
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz opiera się na Indywidualnych
Programach Edukacyjno-Terapeutycznych. Uczniowie mają możliwość korzystania
z

różnorodnych

zajęć

sportowych

(m.in.

tenis

stołowy,

mini

-

piłka

nożna,

mini - koszykówka, badminton, gry zespołowe, pływanie, zajęcia taneczne, nordic walking).
W szkole funkcjonuje też „Klub podróżnika”, w ramach którego organizowane są różne
wycieczki. W Szkole Przysposabiającej do Pracy realizowane są zajęcia rewalidacyjne:
ogólnorozwojowe,

arteterapeutyczne,

logopedyczne,

rozwijające

kreatywność

oraz praca z wykorzystaniem komputera. Zajęcia prowadzone są zespołach maksymalnie
ośmioosobowych. Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w praktykach w domach
pomocy społecznej czy przedszkolu.

Oferta dla absolwentów gimnazjum:



Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 3 – dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i z niepełnosprawnościami
sprzężonymi

- nauka do 24 roku życia; dziedziny i treści nauczania, m.in:

gospodarstwo domowe, prace ogrodnicze, elementy dziewiarstwa i tkactwa,
elementy bukieciarstwa, wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i tkackich, prace
stolarskie, prace biurowe, naprawa i konserwacja różnych narzędzi, sporządzanie
i

wydawanie

posiłków,

w różnych placówkach.

pomoc

osobom

starszym,

zabawy

z

dziećmi

Zespół Szkół nr 111
ul. 28 czerwca 1956 r 135/147, 61-545 Poznań
tel. 61 831-02-55
www.111poznan.edupage.org
111@post.pl
Szkoła mieści się przy Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Degi. Uczniowie przyjmowani są
na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię
psychologiczno-pedagogiczną. Oferta szkoły skierowana jest już do dzieci w wieku
przedszkolnym. Przeznaczona jest dla uczniów w normie intelektualnej z różnymi
schorzeniami i dysfunkcjami zdrowotnymi, które często utrudniają im systematyczne
uczęszczanie do szkoły, przyczyniając się do trudności w nauce i problemów adaptacyjnych.
Ma na celu nie tylko wyrównanie braków edukacyjnych, ale też łagodzenie skutków stresu
związanego z pobytami w szpitalu czy długotrwałym leczeniem. Zajęcia prowadzone są
w małych grupach, w kameralnym gronie. Ułatwia to uczniowi kontakt z nauczycielem,
nauczycielowi

zaś pozwala na bardziej efektywne dopasowanie metod nauczania

do każdego ucznia. Oferta szkoły wzbogacona jest o różne zajęcia pozalekcyjne,
m.in. wycieczki, konkursy, przedstawienia. Uczniowie szkoły mają możliwość uczestnictwa
w spotkaniach z ciekawymi ludźmi. W szkole organizowane są wyjazdy integracyjne
oraz zagraniczne warsztaty językowe.

Oferta dla absolwentów gimnazjum:


II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Zorganizowanymi w ZOZ –
dla uczniów w normie intelektualnej zagrożonych niedostosowaniem społecznym
lub

niedostosowanych

społecznie,

z

niepełnosprawnością

ruchową,

z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2
ul. Żniwna 1, 61-633 Poznań
tel. 61 820-09-92
www.zsz2.poznan.pl
sekretaria@zsz2.poznan.pl
Oferta szkoły skierowana jest nie tylko dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie,
ale od 2003 r także do uczniów w normie intelektualnej, ale z problemami w nauce
(klasy
o

terapeutyczne).

potrzebie

Uczniowie

przyjmowani

specjalnego

kształcenia

są

na

podstawie

(branżowa

szkoła

orzeczenia
I

stopnia

oraz szkoła przysposabiająca do pracy) oraz opinii o potrzebie kształcenia w klasie
terapeutycznej

-

wydanych

przez

poradnię

psychologiczno-pedagogiczną.

Szkoła powstała w celu umożliwienia uczniom z niepełnosprawnością intelektualną,
zaburzeniami
oraz

zachowania

przygotowania

ich

czy
do

trudnościami
jak

najbardziej

szkolnymi

zdobycia

efektywnego

zawodu

funkcjonowania

w społeczeństwie. Dla każdego ucznia tworzony jest Indywidualny Program EdukacyjnoTerapeutyczny. Program nauczania realizowany jest w oparciu o różne metody,
m.in. psychoedukację, socjoterapię, arteterapię czy trening zastępowania agresji.
Uczniowie zainteresowani rozwijaniem swojej kondycji mają możliwość uprawiania różnych
dyscyplin sportu w ramach Sekcji Olimpiad Specjalnych, m.in. tenisa, hokeja, piłki nożnej
i koszykowej, kolarstwa, pływania, biegów przełajowych.
Oferta dla absolwentów gimnazjum:


Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 - dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim, zawody: lakiernik, kucharz, sprzedawca, ogrodnik,
cukiernik, blacharz, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, tapicer, stolarz,
fryzjer.



Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 4 – dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; przysposobienie do pracy
odbywa się w następujących warsztatach i pracowniach: pracownia gospodarstwa
domowego, pracownia rękodzielnictwa i pamiątkarstwa, pracownia plastyczno –
techniczna, pracownia ogrodnictwa, pracownia krawiectwa i tkactwa, pracownia
ślusarstwa, tokarstwa i stolarstwa, pracownia multimedialna.



Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 – dla uczniów w normie intelektualnej
(klasa terapeutyczna), zawody: cukiernik, kucharz, piekarz, sprzedawca, fryzjer,
krawiec, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów
samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, sprzedawca, krawiec, fryzjer,
ogrodnik, piekarz, wędliniarz, elektryk, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie, stolarz, tapicer, monter sieci, instalacji i urządzeń
sanitarnych.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej
im. Z. Tylewicza
ul. Szamarzewskiego 78/82 , 60-569 Poznań
tel. 61 847-30-95
www.sosw.poznan.pl
sekretariat@sosw.poznan.pl
Oferta Ośrodka skierowana jest do uczniów niepełnosprawnych ruchowo (wszystkie typy
szkół)
oraz
niepełnosprawnych
intelektualnie
(z
wyłączeniem
Liceum
Ogólnokształcącego i Szkoły Policealnej). W szkole promowana jest idea aktywnej
rehabilitacji, a uczniowie mają możliwość korzystania z usprawniania indywidualnego.
Kształcenie zawodowe dostosowane jest do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów
niepełnosprawnych. Uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologicznopedagogiczną. Uczniowie spoza Poznania mają możliwość zamieszkania w internacie.
W szkole organizowane są różne wycieczki edukacyjne (m.in. warsztaty językowoartystyczne) i krajoznawcze. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach
kół zainteresowań: sportowego (bilard, koszykówka na wózkach, siatkówka na siedząco),
dziennikarskiego (współtworzenie szkolnej gazetki „Wózek”), poetyckiego, teatralnego
(występy w grupie teatralnej „Bezsenni”) czy naukowego (koło automatyki i robotyki).
Szkoła współpracuje z mediami, Wydziałem Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
oraz organizuje cykliczne spotkania z byłymi wychowankami w ramach Klubu Absolwentów.
Oferta dla absolwentów gimnazjum:


Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 – dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim połączoną z niepełnosprawnością ruchową
oraz dla uczniów w normie intelektualnej z niepełnosprawnością ruchową,
zawody: elektronik.
 Branżowa Szkoła I stopnia z innowacją pedagogiczną –
dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami: niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim oraz znaczną niepełnosprawnością
ruchową; jednocześnie mających przeciwwskazania zdrowotne do nauki
jakiegokolwiek zawodu dostępnego w edukacji osób z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim i wskazania (Poradnia Medycyny Pracy)
do pracy przy komputerze – przysposobienie do pracy przy komputerze.



Szkoła
Przysposabiająca
do
pracy
nr
5
–
dla
uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi (niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym połączoną z niepełnosprawnością ruchową).



IV Liceum Ogólnokształcące – dla uczniów w normie intelektualnej
z niepełnosprawnością ruchową lub niepełnosprawnością sprzężoną.

Oferta dla absolwentów szkoły ponadgimnazjalnej:


Szkoła Policealna- dla uczniów w normie intelektualnej z niepełnosprawnością
ruchową lub niepełnosprawnością sprzężoną (zawód: technik informatyk,
technik archiwista).

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących
ul. Bydgoska 4a, 61-127 Poznań
tel. 61 877-57-19
www.slysze.edu.pl
sekretariat@oswpoznan.pl
Oferta Ośrodka skierowana jest do uczniów niesłyszących i z wadami słuchu. Ma na celu
przygotowanie ich do jak najbardziej efektywnego funkcjonowania w różnych dziedzinach
życia społecznego. Uczniowie przyjmowani są na podstawie orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Szkoła posiada internat dla uczniów spoza Poznania. Oferta szkoły, oprócz zajęć
obowiązkowych, zawiera również propozycje zajęć specjalistycznych, m.in. zajęcia
logopedyczne, wychowanie słuchowo-werbalne, nauka pływania, gimnastyka korekcyjna,
opieka audiologiczna. Uczniowie mogą też rozwijać swoje pasje w ramach kół
zainteresowań: plastycznego, iluzjonistyczno-tanecznego, prac ręcznych, kucharskiego,
filmowego. Mogą również uczestniczyć w zajęciach SKS, współtworzyć zespół teatralny,
uczyć się redagowania strony internetowej czy brać udział w zajęciach na pływalni.
W szkole organizowane są również wycieczki, których celem jest nie tylko poznanie nowych
miejsc, ale też rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie, radzenia sobie podczas
pobytu poza domem, zachowania się w różnych sytuacjach czy posługiwania się mapą.
Oferta dla absolwentów gimnazjum:


III Liceum Ogólnokształcące – dla uczniów niesłyszących, słabo słyszących
oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.



Technikum

-

dla

uczniów

niesłyszących,

słabo

słyszących

oraz

niepełnosprawnościami sprzężonymi, zawody: technik fotografii i multimediów,
technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik informatyk.


Branżowa

Szkoła

I

stopnia

nr

3

–

dla

uczniów

niesłyszących,

słabo słyszących oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zawody: krawiec,
fotograf, kucharz, cukiernik, ogrodnik, tapicer.
Oferta dla absolwentów szkoły ponadgimnazjalnej:


Szkoła Policealna Specjalna nr 2 - dla uczniów niesłyszących, słabo słyszących
oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zawód: technik informatyk, florysta.

Zespół Szkół Gimnazjalno-Zawodowych nr 42
ul. św. Jerzego 6/10, 61-546 Poznań
tel. 61 833-38-35
www.gimnazjum42.poznan.pl
gimnazjum42@interia.pl
Zespół Szkół Gimnazjalno-Zawodowych nr 42 rozpoczął swoją działalność w roku szkolnym
2014/2015. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 42 została utworzona przede wszystkim
z myślą o absolwentach Gimnazjum nr 42. Oferuje też możliwość nauki zawodu
w klasach terapeutycznych. Praktyki zawodowe odbywają się we współpracy
ze Środowiskowym Hufcem Pracy w Poznaniu. W szkole odbywają się różne zajęcia
pozalekcyjne, m.in. kółko teatralne, zespół wokalny, kółko biologiczne, kółko historyczne,
zajęcia artystyczne, piłka nożna, siatkówka, koszykówka. W szkole została wprowadzona
innowacja pedagogiczna promująca metodę tutoringu – nauczania i wychowania
indywidualnego.
Oferta dla absolwentów gimnazjum:


Branżowa Szkoła I stopnia
oraz

dla

42 – dla uczniów w normie intelektualnej

posiadających opinię o potrzebie kształcenia w klasie

uczniów

terapeutycznej

nr

(klasy

samochodowych,

wielozawodowe,

elektromechanik

zawody:

pojazdów

mechanik

samochodowych,

pojazdów
blacharz

samochodowy, lakiernik, sprzedawca, fryzjer, piekarz, kucharz, cukiernik, wędliniarz,
stolarz,

ślusarz,

krawiec,

kamieniarz,

murarz

–

tynkarz,

monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie, operator urządzeń przemysłu szklarskiego).
Opracowanie
(na podst. inf. ze stron internetowych w/w szkół)
Aktualizacja: czerwiec 2017 r.
Elżbieta Swat-Padrok

Poznań 2017

