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Poznańskie szkoły ponadpodstawowe
dostosowane do potrzeb kształcenia
specjalnego
ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO wydane jest przez poradnie psychologiczno –
pedagogiczne z powodu:
 niepełnosprawności (uczniowie niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim, umiarkowany lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz
z niepełnosprawnościami sprzężonymi),
 niedostosowania społecznego,
 zagrożenia niedostosowaniem społecznym.
Kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów z niepełnosprawnościami organizuje się w szkołach:
a) ogólnodostępnych,
b) ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi,
c) integracyjnych,
d) ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi,
e) specjalnymi, w tym w szkołach przysposabiających do pracy.
Kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów z niedostosowanych społecznie organizuje się w ww.
szkołach oraz w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.
Kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym organizuje
się w ww. szkołach oraz w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach
wychowawczych.
Rodzice, przy wsparciu specjalistów, mają prawo wybrać szkołę/ośrodek najbardziej odpowiedni dla
swojego dziecka. Niezależnie od wybranej formy kształcenia uczeń ma prawo do wsparcia w tym samym
zakresie.

na podst. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym.
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1. Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. J. Brzechwy


Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1

2. Zespół Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II



Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 2
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2

3. Zespół Szkół Specjalnych nr 105 im. J. Tuwima


Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy nr 3

4. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. J. Korczaka



Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 1
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 4

5. Zespół Szkół nr 111 w Poznaniu


II Liceum Ogólnokształcące Specjalne z Oddziałami Zorganizowanymi
w Zakładzie Opieki Zdrowotnej

6. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza





IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne
Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 4
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy nr 5
Szkoła Policealna Specjalna

7. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących
im. J. Sikorskiego





III Liceum Ogólnokształcące Specjalne
Technikum Specjalne
Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia nr 3
Szkoła Policealna Specjalna nr 2

8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach




Liceum Ogólnokształcące w Owińskach
Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Owińskach
Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Owińskach
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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.pl
sekretariat@zss101.pl

INFORMACJE OGÓLNE:
 do szkoły przyjmowani są uczniowie
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym
i niepełnosprawnościami sprzężonymi,

Szkoła Specjalna Przysposabiająca
do Pracy nr 1

 warunkiem przyjęcia do szkoły jest orzeczenie
poradni psychologiczno-pedagogicznej
o potrzebie kształcenia specjalnego,
 kształcenie
uczniów
opiera
się
na
Indywidualnych
Programach
EdukacyjnoTerapeutycznych.

OFERTA SZKOŁY:
 uczniowie w czasie zajęć poszerzają swoją wiedzę dotyczącą m.in. gospodarstwa
domowego, uczą się zarówno przyrządzać potrawy, jak również planować
i dokonywać zakupów w pobliskich sklepach oraz dbać o porządek w otaczającej ich
przestrzeni.
 zajęcia dydaktyczne prowadzone są w indywidualny sposób, wykorzystując w razie
potrzeby alternatywne oraz wspomagające metody komunikacji.
 kadra pedagogiczna posiada specjalistyczne kwalifikacje, dzięki czemu praca
z uczniami jest zindywidualizowana i dostosowana do możliwości każdego
z uczniów.

Kiedy stan zdrowia ucznia uniemożliwia regularne uczęszczanie na zajęcia w szkole,
wówczas realizowane jest nauczanie indywidualne w domu.
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Zespół Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II
ul. Przełajowa 6 , 61-622 Poznań
tel. 61 852-56-60

INFORMACJE OGÓLNE:

www.zss102.pl
zss102@post.pl

 do zespołu szkół uczęszczają uczniowie z różnym stopniem
niepełnosprawności intelektualnej: lekkiej, umiarkowanej lub
znacznej oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 uczniowie przyjmowani są na podstawie orzeczenia o potrzebie
kształcenia
specjalnego
wydanego
przez
poradnię
psychologiczno-pedagogiczną,
 możliwość kształcenia do 24 roku życia.

Branżowa Szkoła I stopnia
Specjalna nr 2
dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

OFERTA SZKOŁY:
 nauczany zawód - pracownik pomocniczy

obsługi hotelowej,
 szkoła

branżowa

OFERTA SZKOŁY:
zabezpiecza

uczniom

realizację praktycznej nauki zawodu

 nauka w szkole odbywa się w cyklu 3 letnim,

w

poznańskich

hotelach,

w

pracowni

hotelarskiej

wyposażonej

w

jednostkę

 uczniowie podczas zajęć mają możliwość
kształtować

i

rozwijać

umiejętności

przydatne w codziennym funkcjonowaniu:

mieszkalną z węzłem higieniczno-sanitarnym,

gotują, szyją, piorą, sprzątają, segregują

a także w pracowni gastronomicznej,

przedmioty,

 nauka w zawodzie trwa trzy lata.

 raz w tygodniu każda klasa odbywa praktyki
wspomagane, podczas których uczniowie
wychodzą do różnych instytucji, zakładów
pracy, warsztatów terapii zajęciowej, gdzie
poznają specyfikę pracy i próbują swoich sił
wykonując proste czynności zawodowe.
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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

Szkoła Specjalna Przysposabiająca
do Pracy nr 3

OFERTA SZKOŁY:
 w szkole wyodrębnione są zajęcia
edukacyjne, rewalidacyjne, sportowe

INFORMACJE OGÓLNE:
 do szkoły przyjmowani są uczniowie
z
niepełnosprawnością
intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym
i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 warunkiem przyjęcia do szkoły jest orzeczenie
poradni
psychologiczno-pedagogicznej
o potrzebie kształcenia specjalnego,
 kształcenie uczniów jest dostosowane do ich
potrzeb
edukacyjnych
i
możliwości
psychofizycznych, opiera się na Indywidualnych
Programach Edukacyjno-Terapeutycznych,
 możliwość kontynuacji nauki do ukończenia
24 roku życia.

oraz zajęcia kształtujące kreatywność,
zajęcia artystyczne i rozwijające
komunikowanie się,
 w celu nabywania praktycznych umiejętności związanych z pracą, szkoła
zapewnia zajęcia przysposobienia do pracy w pracowniach szkolnych i poza
szkołą.
Przykładowe dziedziny i treści nauczania w zakresie przysposobienia do pracy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gospodarstwo domowe,
prace ogrodnicze,
elementy dziewiarstwa i tkactwa,
wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich,
prace stolarskie,
elementy bukieciarstwa,
pomoc osobom starszym,
zabawy z dziećmi w różnych placówkach,
sporządzanie i wydawanie posiłków,
naprawa i konserwacja narzędzi.
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Zespół Szkół Zawodowych nr 2

INFORMACJE OGÓLNE:

ul. Żniwna 1, 61-633 Poznań
tel. 61 820-09-92
www.zsz2.poznan.pl
sekretaria@zsz2.poznan.pl

 do szkoły przyjmowani są uczniowie
z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, umiarkowanym
lub znacznym,
 warunkiem przyjęcia do szkoły jest
orzeczenie poradni psychologicznopedagogicznej o potrzebie kształcenia
specjalnego,
 kształcenie uczniów opiera się na
Indywidualnych Programach
Edukacyjno-Terapeutycznych,

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 1
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim.

 możliwość kontynuacji nauki do
ukończenia 24 roku życia.

OFERTA SZKOŁY:
 nauka w zawodach:
- cukiernik,
- krawiec,
- kucharz,
- ślusarz,

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 4
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

 4 klasy, w których uczy się grupa maks.

OFERTA SZKOŁY:
 nauka w szkole odbywa się w cyklu 3 letnim;
opiera się na programach, formach i metodach
nauczania i wychowania dobranych do
indywidualnych
potrzeb
i
możliwości
rozwojowych uczniów,

16 uczniów,
 profesjonalne pracownie szkolne w ww.
zawodach (zajęcia praktyczne odbywają
się na terenie szkoły),
 doskonale wyposażone sale lekcyjne

 uczniowie kształtują i rozwijają swoje
umiejętności w pracowniach:
 gospodarstwa domowego,
 rękodzielnictwa i pamiątkarstwa,
 plastyczno-technicznej,
 ogrodnictwa,
 krawiectwa i tkactwa,
 ślusarstwa, tokarstwa i stolarstwa,
 multimedialnej.

(komputery, rzutniki, tablice
multimedialne),
 zaplecze sportowe (nowa sala
gimnastyczna, profesjonalna siłownia,
boiska ze sztuczną nawierzchnią),
 sekcje Olimpiad Specjalnych,
 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

 uczniowie klas przysposabiających do pracy

specjalistyczne,
 Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE).
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(w zależności od stanu zdrowia) przygotowywani
są do podjęcia pracy zawodowej we współpracy
z zakładami pracy chronionej, fundacjami
i stowarzyszeniami. Część uczniów znajduje
miejsca w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Zespół Szkół nr 111
ul. 28 czerwca 1956 r 135/147, 61-545 Poznań
tel. 61 831-02-55
ul. św. Jerzego 6/10, tel. 516-188-984 (sekretariat szkoły)
www.111poznan.edupage.org
111@post.pl

II Liceum Ogólnokształcące Specjalne z Oddziałami
Zorganizowanymi w Zakładzie Opieki Zdrowotnej

INFORMACJE OGÓLNE:
 Zespół Szkół mieści się przy Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Degi.
 uczniowie przyjmowani są na podstawie:


wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej zagrożonych niedostosowaniem
społecznym wynikającym z chorób i zaburzeń (np. depresja, schizofrenia, zaburzenia lękowe,
choroby onkologiczne, mutyzmu),



wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną orzeczenia o potrzebie nauczania
indywidualnego w warunkach domowych dla uczniów w normie intelektualnej.

SPECYFIKA SZKOŁY:
Liceum przeznaczona jest dla uczniów 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 (klasy do 10 osób).
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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

INFORMACJE OGÓLNE:
 uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 uczniami Ośrodka są dzieci i młodzież do 24 roku życia z następującymi rodzajami niepełnosprawności:


z niepełnosprawnością ruchową,



z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,



ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w których oprócz niepełnosprawności ruchowej mogą
wystąpić niepełnosprawności: niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim umiarkowanym
lub znacznym, z niedosłuchem i niedowidzeniem, z chorobami przewlekłymi,

 kształcenie uczniów jest dostosowane do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, opiera
się na Indywidualnych Programach Edukacyjno – Terapeutycznych,
 zadaniem Ośrodka jest zapewnienie wychowankom możliwości samodzielnej egzystencji poprzez
kształcenie ogólne i zawodowe, realizację programu wychowawczo-profilaktycznego oraz rehabilitację
społeczną i leczniczą,
 uczniowie spoza Poznania mają możliwość zamieszkania w internacie.

IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne

OFERTA SZKOŁY:

dla uczniów w normie intelektualnej:
 z niepełnosprawnością ruchową,
 z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
w których oprócz niepełnosprawności
ruchowej mogą wystąpić: niedosłuch,
niedowidzenie i choroby przewlekłe.
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 języki obce: j. angielski (I), j. rosyjski (II),
 przedmioty rozszerzone: geografia,
j. angielski,
 przedmioty
uzupełniające:
historia
i społeczeństwo (I), interaktywne
multimedia (II).

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 4
dla uczniów:
 z niepełnosprawnością ruchową w normie
intelektualnej,
 z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną
w stopniu lekkim,
 z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
w normie intelektualnej,
 z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim oraz z innymi dodatkowymi rodzajami
niepełnosprawności.

OFERTA SZKOŁY:
 nauczane zawody:
 magazynier-logistyk,
 elektronik,
 elektryk,
 profesjonalne pracownie do nauki
przedmiotów ogólnych
i zawodowych.

Szkoła Przysposabiająca do pracy nr 5

OFERTA SZKOŁY:

dla uczniów:
 z niepełnosprawnością ruchową
i intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym,
 z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym
oraz z innymi dodatkowymi rodzajami
niepełnosprawności.

 nauka w szkole odbywa się w cyklu
3 letnim,
 uczniowie mają możliwość nabywania
praktycznych umiejętności niezbędnych
do podejmowania pracy w różnych
dziedzinach
oraz
poprawnego
funkcjonowania w życiu społecznym
i zawodowym.

Szkoła Policealna Specjalna
dla uczniów w normie intelektualnej:

OFERTA SZKOŁY:

 z niepełnosprawnością ruchową;
 z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
w których oprócz niepełnosprawności ruchowej
mogą wystąpić: niedosłuch, niedowidzenie
i choroby przewlekłe.
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 nauczany zawód - technik archiwista,
 nauka odbywa się w cyklu
2 letnim.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących
ul. Bydgoska 4a, 61-127 Poznań
tel. 61 877-57-19
www.slysze.edu.pl
sekretariat@oswpoznan.pl

INFORMACJE OGÓLNE:
 uczniami Ośrodka są dzieci i młodzież do 24 roku życia z następującymi rodzajami
niepełnosprawności:


z wadami słuchu (niesłyszący i słabosłyszący) lub z afazją,



ze sprzężoną niepełnosprawnością, z których jedną jest niesłyszenie lub słabosłyszenie
albo afazja,

 uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
 celem Ośrodka jest zapewnienie wychowankom takiego poziomu przygotowania ogólnego,
zawodowego i społecznego, aby byli oni zdolni do samodzielnego funkcjonowania w rodzinie,
środowisku i społeczeństwie,
 ośrodek

realizuje

zadania

opiekuńcze,

wychowawcze,

edukacyjne,

rewalidacyjne,

profilaktyczne i terapeutyczne wynikające z indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych.
 .

III Liceum Ogólnokształcące specjalne
dla uczniów w normie intelektualnej
OFERTA SZKOŁY:
 przedmioty rozszerzone:
j. polski, j. angielski, historia.
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OFERTA SZKOŁY:

Technikum specjalne

 nauczany zawód:
technik fotografii i multimediów,
 przedmioty rozszerzone:
język angielski i fizyka.

dla uczniów w normie intelektualnej

OFERTA SZKOŁY:
 nauczane zawody:
 kucharz,
 cukiernik,
 tapicer.

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 3
dla uczniów w normie intelektualnej oraz
z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim.

Szkoła Policealna Specjalna nr 2

OFERTA SZKOŁY:

dla uczniów w normie intelektualnej

 nauczane zawody:
 technik usług kosmetycznych (2-letnia),
 technik informatyk (2-letnia),
 florysta (1-roczna).
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
Plac Przemysława 9, 62-005 Owińska
tel. 61 812-04-86
www.niewidomi.edu.pl
biuro@niewidomi.edu.pl

INFORMACJE OGÓLNE:
 uczniami Ośrodka są dzieci i młodzież do 24 roku życia z następującymi rodzajami
niepełnosprawności:


uczniowie niewidomi i słabowidzący,



ze sprzężoną niepełnosprawnością, z których jedną jest dysfunkcja wzroku,

 uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
 kształcenie uczniów jest dostosowane do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych, opiera się na Indywidualnych Programach Edukacyjno – Terapeutycznych,
 Ośrodek umożliwia: udział w indywidualnych i grupowych zajęciach specjalistycznych w
zakresie terapii pedagogicznej, psychologicznej, profilaktyki społecznej przygotowujących
dzieci i młodzież do samodzielności w życiu społecznym,
 uczniowie uczestniczą w zajęciach rehabilitacji ruchu, hipoterapii, terapii widzenia, terapii
manualnej, logopedii, orientacji przestrzennej oraz ćwiczenia technik posługiwania się
pismem brajla,
 budynek szkoły dostosowany jest do potrzeb osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich,
 szkoła posiada internat.
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OFERTA SZKOŁY:

Liceum Ogólnokształcące w Owińskach
dla uczniów niewidomych i słabowidzących
w normie intelektualnej.

 przedmioty rozszerzone:
j. polski, j. angielski, historia,
 nauczane języki:
j. angielski, j. niemiecki.

Branżowa Szkoła I stopnia
dla uczniów:
 niewidomych i słabowidzących oraz
OFERTA SZKOŁY:
z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 w normie intelektualnej lub
 nauczane zawody:
 tapicer oddział dla słabowidzących,
z niepełnosprawnością intelektualną
 koszykarz - plecionkarz - oddział
w stopniu lekkim,
dla niewidomych i słabowidzących,
 w przypadku wolnych miejsc zespół
 kucharz - oddział dla słabowidzących.
rekrutacyjny może przyjąć kandydata z inną
niż deficyt wzroku niepełnosprawnością.

OFERTA SZKOŁY:

Szkoła Przysposabiająca do Pracy
dla uczniów
 niewidomych i słabowidzących oraz
z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 w normie intelektualnej lub
z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym i znacznym.

 nauka w szkole odbywa się w cyklu
3 letnim,
 uczniowie mają możliwość nabywania
praktycznych umiejętności
w pracowniach:
 gastronomicznej,
 gospodarstwa domowego,
 rękodzielnictwa artystycznego.

Opracowano na podstawie informacji przekazanych przez przedstawicieli ww. szkół
oraz informacji ze stron internetowych ww. szkół w 2021 r.
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