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Poznańskie szkoły oferujące naukę
w klasach terapeutycznych:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591) Miasto
Poznań utworzyło klasy terapeutyczne, które są odpowiedzią na potrzeby uczniów
wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania oraz długotrwałej pomocy
specjalistycznej z uwagi na trudności w funkcjonowaniu w szkole lub oddziale wynikające
z zaburzeń rozwojowych lub ze stanu zdrowia. Liczba uczniów w klasie terapeutycznej nie
może przekraczać 15, dzięki czemu możliwe jest dostosowanie metod pracy i form ich
realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów.

1. XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Terapeutycznymi
2. Branżowa Szkoła I stopnia nr 2
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2
3. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 42
w Zespole Szkół Budownictwa nr 1
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XXXVII Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Terapeutycznymi

INFORMACJE OGÓLNE:

ul. Klaudyny Potockiej 38, 60-211 Poznań
tel.: 61 866 59 37
e-mail: sekretariat@37lo.poznan.pl
http://37lo.poznan.pl

 warunkiem przyjęcia do szkoły jest opinia
z poradni psychologiczno-pedagogicznej
o potrzebie objęcia ucznia pomocą w klasie
terapeutycznej,

 do szkoły przyjmowana
w normie intelektualnej,

jest

 szkoła
bierze
udział
w
elektronicznej (nabor.pcss.pl),

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2021/22

młodzież

rekrutacji

 nabór do szkoły trwa przez cały rok,

 dwa oddziały – klasy terapeutyczne:

 możliwe jest przyjęcie uczniów powyżej 18 r.

1 A - przedmioty rozszerzone:
język polski, matematyka, język niemiecki,

SZKOŁA ZOSTAŁA OBJĘTA PATRONATEM WYDZIAŁU
NAUK SPOŁECZNYCH UAM.

języki obce: j. niemiecki (I), j. angielski (II);

CO WYRÓŻNIA SZKOŁĘ:

1 B - przedmioty rozszerzone:
język polski, matematyka, język angielski,

 drugie takie publiczne liceum w Polsce
 klasy do 15 osób

języki obce: j. angielski (I), j. niemiecki (II).

 kameralność
 zrozumienie i akceptacja indywidualnych
potrzeb edukacyjnych uczniów

KLASA TERAPEUTYCZNA TO OFERTA
SKIEROWANA DO UCZNIÓW M.IN.:











 skuteczne i przyjazne metody nauczania
dostosowane do potrzeb uczniów

z dysleksją,
z deficytami pamięci słuchowej,
z trudnościami w nauce,
z zespołem Aspergera
(opinia PPP – nie orzeczenie),
z depresją,
z zaburzeniami lękowymi,
z nadpobudliwością psychoruchową,
z obniżoną motywacją,
przewlekle chorych,
z niepełnosprawnością ruchową
(niewymagającą poruszania się na wózku
inwalidzkim).

 pomoc i wsparcie w zdobywaniu i rozwijaniu
umiejętności społecznych
 kadra doświadczonych nauczycieli w
prowadzeniu uczniów ze szczególnymi
potrzebami edukacyjnymi
 zajęcia z psychoedukacji, zajęcia z arteterapii,
zajęcia z socjoterapii
 podstawa programowa jest w pełni
realizowana
 wymagania szkolne nie są obniżone, lecz
dostosowane do potrzeb ucznia
 przyjazna uczniom aranżacja klas i środowiska
szkolnego.
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Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2

 szkoła prowadzi klasy terapeutyczne do
których przyjmowana jest młodzież w normie
intelektualnej, ale z problemami w nauce,

ul. Żniwna 1 , 61- 663 Poznań
tel.: 61 820 09 92
e-mail: sekretariat@zsz2.poznan.pl
https://www.zsz2.poznan.pl

 warunkiem przyjęcia do szkoły jest opinia
z poradni psychologiczno-pedagogicznej
o potrzebie objęcia ucznia pomocą w klasie
terapeutycznej,

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2021/22
 pięć oddziałów – klas terapeutycznych
 zawody:
- cukiernik,
- piekarz,
- kucharz,
- krawiec,
- fryzjer,
- sprzedawca,
- ślusarz,
- mechanik pojazdów samochodowych,
- stolarz,
- tapicer,
- monter sieci i instalacji sanitarnych,
- monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie;

INFORMACJE OGÓLNE:

 szkoła
bierze
udział
w
elektronicznej (nabor.pcss.pl).

rekrutacji

Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE)

KLASY TERAPEUTYCZNE OFERUJĄ:
 zajęcia praktyczne w szkole lub praktyczną
naukę zawodu na teranie zakładów pracy,
 indywidualizację zajęć w oparciu o zalecenia

 nauczany język obcy – angielski.

Poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 klasy od 10 do 15 uczniów,

 możliwość kontynuowania nauki w szkole średniej i na kursach zawodowych,
 pracę doświadczonej kadry pedagogicznej,
 opiekę psychologa i pedagoga oraz opiekę medyczną (pielęgniarka),
 profesjonalne pracownie na terenie szkoły
 nowoczesne sale lekcyjne wyposażone w komputery, rzutniki, tablice multimedialne,
 zaplecze sportowe (sala gimnastyczna, profesjonalna siłownia, boiska ze sztuczną
nawierzchnią),
 wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi,
 atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne,
 udział w projektach współfinansowanych ze środków UE.
 miłą i życzliwą atmosferę.
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Branżowa Szkoła I stopnia
nr 42
w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1
ul. św. Jerzego 6/10, 61-546 Poznań
tel.: 61 833 38 35
e-mail: bs42@interia.pl
www: http://www.bs42poznan.pl
OFERTA NA ROK SZKOLNY 2021/22:

 szkoła prowadzi klasy terapeutyczne
do których przyjmowana jest młodzież
w normie intelektualnej, ale mająca
problemy w nauce,
 warunkiem przyjęcia do szkoły jest
opinia z poradni psychologicznopedagogicznej o potrzebie kształcenia
w klasie terapeutycznej,

 dwa oddziały – klasy terapeutyczne
 zawody:

- sprzedawca,
- murarz-tynkarz,
- monter zabudowy i robót wykończeniowych
-

INFORMACJE OGÓLNE:

 szkoła bierze udział w rekrutacji
elektronicznej (nabor.pcss.pl).

w budownictwie,
zdobnik ceramiki,
kowal,
zegarmistrz,
złotnik – jubiler

 nauczany język - angielski

KLASY TERAPEUTYCZNE OFERUJĄ:

 nowoczesny sprzęt w postaci: tablic multimedialnych, tabletów i atrakcyjnych pomocy
dydaktycznych.
 tutoring wychowawczy oraz mediacje rówieśnicze.
 współpracę ze środowiskiem lokalnym, radą osiedla oraz z renomowanymi zakładami,
w których uczniowie mają możliwość praktycznej nauki zawodu z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii.
 praktyczna nauka zawodu odbywa się na terenie zakładów pracy, organizuje ją szkoła
wraz z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą,
 naszej szkole przyświeca idea równości, tolerancji i wzajemnego szacunku.

Opracowano na podstawie informacji przekazanych przez przedstawicieli ww. szkół,
informacji ze stron internetowych ww. szkół oraz www.naborpcss/pl/poznan
w 2021 r.
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