Przyjazna atmosfera, pełne zrozumienie i tolerancja,
niewielki zespół klasowy (nie więcej niż 20 uczniów,
w tym maksymalnie 5 z dysfunkcjami), dwóch nauczycieli –
uczący przedmiotu oraz pedagog wspierający, dla uczniów
wymagających
wsparcia
zajęcia
rewalidacyjne,
prowadzone przez specjalistów – to tylko niektóre zalety
klasy integracyjnej o profilu społeczno-ratowniczym.





Umiejętności, jakie
zdobędzie uczeń







Przygotowanie uczniów do kontynuacji nauki w szkołach policealnych, pomaturalnych i na uczelniach wyższych
Przygotowanie do działania na rzecz promocji zdrowia w lokalnym środowisku
Organizacja imprez charytatywnych
Prowadzenie działalności wolontariackiej
Poznanie struktur działania sektora pozarządowego, fundacji
Zakładanie komitetów społecznych
Organizacja zbiórek publicznych
Udzielanie pomocy przedmedycznej

Profil klasy

Zajęcia dodatkowe

Możliwości kontynuacji
nauki lub podjęcia pracy

Klasa rozwija działalność wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc innym – zarówno wewnątrz szkoły, na rzecz
społeczności uczniowskiej, jak i na zewnątrz.
Uczniowie uczą się w świetnie wyposażonych pracowniach, zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w świeżo
wyremontowanej sali gimnastycznej, w siłowni szkolnej oraz na orliku.
Uczniowie realizują w zakresie rozszerzonym przedmioty ogólnokształcące, np. biologię, język polski i matematykę,
oraz w podstawowym przedmioty uzupełniające, takie jak: ekonomia w praktyce i edukacja dla zdrowia. W ramach
tego ostatniego uczniowie 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.
Klasa współpracuje z Samorządem Szkolnym. Uczniowie biorą udział w różnych akcjach charytatywnych, kształtują
nawyki bezinteresownej pomocy innym: współpracują z Fundacją ASBIRO, niosąc pomoc dzieciom z Afryki, pomagają
podopiecznym Fundacji Gajusz, organizują cykliczne akcje pomocowe dla czworonogów ze schronisk dla bezdomnych
zwierząt, współpracują z WOŚP, biorą udział w akcji Góra Grosza, podnoszą kwalifikacje wolontariackie poprzez udział
w Zjazdach Liderów Młodzieżowych. Pełnoletni uczniowie mogą oddawać honorowo krew. Uczniowie uczestniczą
również w zajęciach edukacji ekologicznej w Lesie Łagiewnickim, w palmiarni i w ogrodzie botanicznym.
Kontynuacja nauki na kierunkach: ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, fizjoterapia, rehabilitacja, resocjalizacja,
pedagogika, socjologia, AWF, ochrona środowiska, a także na kierunkach humanistycznych i ścisłych.
Możliwość podjęcia pracy w fundacjach i organizacjach, zajmujących się opieką społeczną lub niosących pomoc
ludziom na całym świecie; możliwość rozwoju w kołach wolontariatu.

