
 

Klasa przeznaczona dla uczniów o niesprecyzowanych w pełni 

zainteresowaniach. Stwarza możliwości pełnej integracji 

młodzieży niepełnosprawnej z rówieśnikami, w której będzie 

zapewniona stała pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 

Przyjazna atmosfera, pełne zrozumienie, tolerancja, partnerstwo 

podczas zajęć warsztatowych, niewielki zespół klasowy, dwóch 

nauczycieli – uczący przedmiotu oraz nauczyciel 

współorganizujący kształcenie. Dla uczniów wymagających 

wsparcia zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne, prowadzone przez 

specjalistów – to tylko niektóre zalety klasy integracyjnej.          

Do dyspozycji uczniów oraz rodziców jest zespół psychologiczno-

pedagogiczny, w skład którego wchodzi dwóch pedagogów oraz 

psycholog. 

Budynek szkoły jest przystosowany do potrzeb osób niepełno-

sprawnych. 

 

 

Umiejętności, jakie 
zdobędzie uczeń: 

 

 przygotowanie do kontynuacji nauki w szkołach policealnych, 

pomaturalnych i na uczelniach wyższych; 

 przygotowanie do działania na rzecz promocji zdrowia;  

 organizacja imprez charytatywnych, zbiórek publicznych; 

 poznanie struktur działania sektora pozarządowego, fundacji; 

 zapoznanie z działaniami na rzecz przyrody i lokalnego 

ekosystemu; 

 organizacja zbiórek publicznych; 

 udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. 



 

 

 

Profil klasy 

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji ekologicznej i zdrowotnej, ochrony środowiska, 

udzielania pierwszej pomocy. Otwierając się na środowisko, kształcą kompetencje miękkie i poznają różne zawody. 

Uczniowie realizują w zakresie rozszerzonym przedmioty: biologię, język polski i matematykę. Jako przedmioty 

uzupełniające realizują ekologię, edukację dla zdrowia i pierwszą pomoc. Wyrabiają postawy proekologiczne i dbałość 

o środowisko. Zdobywają wiedzę z zakresu identyfikacji i sposobów rozwiązywania problemów zdrowotnych, 

wyrabiają nawyki poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje oraz innych, a także nabywają umiejętności szybkiej i 

skutecznej reakcji podczas ratowania zdrowia i życia w ramach pomocy przedmedycznej. 
 

Szkoła zapewnia poczucie spokoju i bezpieczeństwa, fachową kadrę i pomoc specjalistów. Stosuje metody 

aktywizujące w procesie edukacji, współpracuje z instytucjami na rzecz zdrowia psychicznego. 

Zajęcia uzupełniające 

Uczniowie mogą uczestniczyć w warsztatach rozwijających umiejętności współdziałania w zespole i rozwijania 

osobistych zainteresowań – „Szkoła dobrych relacji i komunikacji”. Mają możliwość uczestniczyć w zajęciach TUS SST 

(trening umiejętności społecznych), których celem jest stworzenie warunków i sytuacji do uzyskania umiejętności, 

kompetencji i wiedzy społecznej. 

Uczniowie biorą udział w różnych akcjach charytatywnych, kształtują nawyki bezinteresownej pomocy innym: 

współpracują z fundacjami, np. „Jestem, by służyć”, organizują cykliczne akcje pomocowe dla czworonogów ze 

schronisk dla bezdomnych zwierząt, współpracują z WOŚP. Uczniowie uczestniczą również w zajęciach edukacji 

ekologicznej, np. w Lesie Łagiewnickim, palmiarni oraz ogrodzie botanicznym.  

Możliwości kontynuacji 
nauki lub podjęcia pracy 

Kontynuacja nauki na kierunkach związanych z ekologią, medycyną, ochroną środowiska i innych powiązanych z 

realizowanymi rozszerzeniami. Możliwość podjęcia pracy w fundacjach i organizacjach zajmujących się opieką 

społeczną lub niosącym pomoc ludziom na całym świcie. 


