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REGULAMIN REKRUTACJI 

DO SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY NR 6 

w Zespole Szkół Specjalnych nr 103  

im. Marii Grzegorzewskiej w  Poznaniu 

I Opis szkoły. 

1. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przygotowuje młodzież do pełnienia 

różnych ról społecznych oraz autonomicznego i aktywnego dorosłego życia. 

Przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Nauka w szkole trwa 3 lata z możliwością wydłużenia tego etapu nauczania o jeden rok, ale 

nie dłużej niż do 24 roku życia ucznia.  

Celem edukacji jest przygotowanie uczniów do dorosłości oraz zwiększanie ich szans na 

podjęcie zatrudnienia na chronionym rynku pracy. Uczniowie utrwalają oraz poszerzają 

zakres zdobytej wcześniej wiedzy i umiejętności. Doskonalą posiadane kompetencje 

społeczne, w tym zdolności adaptacyjne. Kształtują także nowe umiejętności, umożliwiające 

samodzielne i niezależne, na miarę ich możliwości, funkcjonowanie   

w przyszłości. 

2. Przysposobienie do pracy ma na celu przygotowanie uczniów do aktywności przez 

pracę, czyli nabycie przez nich praktycznych umiejętności niezbędnych do jej 

podejmowania na różnych stanowiskach. Ukierunkowane jest również  

na przygotowanie ich do życia w społeczeństwie i radzenia sobie w miejscu pracy. 

W trakcie nauczania uczniowie mają szansę nabyć konkretne umiejętności praktyczne, 

dostosowane do ich możliwości, na podstawie Indywidualnych Programów Edukacyjno – 

Terapeutycznych. Ocenianie postępów uczniów ma charakter opisowy. 

3. Każdy uczeń Szkoły Przysposabiającej do Pracy jest, nie tylko, przypisany do 

określonej klasy, ale jednocześnie zostanie przydzielony do określonego profilu zajęć 

– tzw. branży. Przydział do danej grupy branżowej uzależniony jest przede wszystkim 

od rozpoznanych preferencji poszczególnych uczniów. Powstaje po wnikliwej analizie 
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informacji zebranych od nauczycieli uczących danego ucznia, psychologa i jego 

dokumentacji. W grupie branżowej spotkają się uczniowie różnych klas. 

W ramach określonej branży realizowane są treści zajęć przysposabiających do pracy i 

kształtujących kreatywność.  

Naszym uczniom proponujemy następujące rodzaje grup branżowych: 

 Branża artystyczna (wykorzystywanie prostych form teatralnych, kontakt ze sztuką, 

„próbowanie się” w rolach, wykorzystanie szeroko rozumianych form ekspresji 

muzyczno- ruchowej). 

 Branża gospodarcza (obsługa i drobne naprawy różnego sprzętu, troska o wygląd 

oddziału szkoły, porządki przed szkołą, mycie korytarzy, wynoszenie śmieci z klas, 

czyszczenie wózków). 

 Branża kulinarna (wszystko, co wiąże się z przygotowywaniem różnych potraw, 

posługiwaniem się urządzeniami takimi jak m.in. mikser, blender, sokowirówka, 

kuchenka mikrofalowa i elektryczna, nakrywaniem stołu, dbaniem o pracownię, 

obsługą gastronomiczną uroczystości szkolnych). 

 Branża biurowa (obsługa urządzeń biurowych: laminarki, niszczarki, bindownicy, 

ksero, zamieszczanie dokumentacji fotograficznej na stronie internetowej szkoły, 

prowadzenie szkolnego bloga). 

 Branża techniczna (poznanie zastosowania podstawowych narzędzi i materiałów do 

obróbki drewna, wykonywanie prostych elementów wyposażenia sal np. skrzynek i 

krzyży).  

II Zasady rekrutacji. 

1. Rekrutacja do szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy jest całoroczna. 

 

2. Do trzyletniej szkoły PDP przyjmowani są kandydaci z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

oraz w przypadku uczniów nauczanych indywidualnie – również orzeczenia o 

nauczaniu indywidualnym. 
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3. Kandydaci przyjmowani są na podstawie kompletu dokumentów złożonych w 

sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu 

ul.Kanclerska 31-33. Niezbędne jest również skierowanie do szkoły wydane przez 

miasto Poznań na podstawie wniosku złożonego przez rodzica w Wydziale Oświaty 

miasta Poznania ul.Libelta 16/20 lub – dla uczniów zamieszkujących poza Poznaniem- 

w kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul.  Jackowskiego 18.   

Dokumentacja wymagana w procesie rekrutacyjnym: 

 karta zgłoszenia (do pobrania ze strony szkoły: www.zss103.eu) 

 podanie o przyjęcie do szkoły 

 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię 

Psychologiczno –  Pedagogiczną 

 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w 

szkole przysposabiającej do pracy 

 świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej/ gimnazjum 

 życiorys 

 2 zdjęcia legitymacyjne 

Dokumentacja do złożenia w  Wydziale Oświaty/ Starostwie Powiatowym: 

 wniosek o skierowanie do szkoły przysposabiającej do pracy 

 aktualne orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia 

w szkole przysposabiającej do pracy (oryginał). 

 

4. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły PDP podejmuje zespół rekrutacyjny powołany 

przez dyrektora szkoły w czasie 2 tygodni od dnia złożenia kompletu dokumentów 

przez kandydata. 

W skład zespołu wchodzą : 

 Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 

 Wicedyrektor Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 6 w ZSS nr 103 

 psycholog lub pedagog szkolny 

 nauczyciel – wychowawca klas PDP. 
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5. Decyzja o przyjęciu kandydata do szkoły podejmowana jest przez zespół, na 

podstawie następujących kryteriów: 

 W obszarze samoobsługi: kandydat  ubiera się sam lub z podpowiedzią słowną  

nauczyciela, jest samodzielny w zakresie czynności fizjologicznych, higieny osobistej 

i spożywania posiłków, 

 W obszarze komunikacji: kandydat komunikuje się z innymi w sposób werbalny lub 

stosuje komunikację alternatywną, 

 W obszarze zachowania: kandydat przestrzega  zasad i norm społecznych oraz 

regulaminu szkoły, stosuje się do poleceń nauczyciela, 

 W obszarze rozwoju poznawczego: poziom funkcjonowania kandydata pozwala na 

realizację podstawy programowej oraz  zajęć praktycznych na terenie szkoły i w 

miejscach odbywania praktyk. 

Decyzja zespołu rekrutacyjnego jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.  

 


