
Comenius- Regio            

partnerska współpraca 

Lokalnie na rzecz Edukacji. Polsko – Niemiecka wymiana doświadczeń     

w ramach rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych   



Doświadczenia  

Zespołu Szkół Specjalnych     

w Pyskowicach  

w zakresie  

poprawy oferty edukacyjnej  



Nasza szkoła poprawia swoją ofertę 

edukacyjną poprzez: 
 

1. Uczestnictwo w programach edukacyjnych. 

2.  Organizowanie zajęć pozalekcyjnych. 

3.  Rozwijanie szkoły i jej bazy materialnej, wzbogacanie w pomoce     

     dydaktyczne. 

4. Rozbudowę struktury szkoły. 

5. Współpracę międzynarodową. 

6. Organizowanie  uczniom zajęć dydaktyczno – wychowawczych  na 

„zielonych szkołach”. 

7.  Zajęcia integracyjne. 

8. Festyny rodzinne i współpraca ze środowiskiem lokalnym. 

9. Doskonalenie zawodowe kadry nauczycielskiej. 

10. Prowadzenie preorientacji zawodowej. 



Programy zrealizowane:  

 „Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – część I, II, III, IV  

 

 „PARTNER III – wsparcie zadań i projektów realizowanych na 

rzecz osób    niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe” . 

 

 Poprawa oferty edukacyjnej szkół Powiatu Gliwickiego- w 

ramach Rządowego programu wyrównywania szans 

edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. Aktywizacja jednostek 

samorządu terytorialnego  i organizacji  pozarządowych. 

 

 „Inni a tacy sami w Europie” - Comenius – ''Uczenie się przez całe 

życie''  



 „Współczesny Michał Anioł-rozwój pasji i wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów szkół Powiatu Gliwickiego o profilu 

ogólnym” – Europejski Fundusz Społeczny 

 

 „CMS- co to jest?” - Europejski Fundusz Społeczny 

 

Programy zrealizowane cd.:  

Projekty realizowane obecnie: 

 „Stawiam na rozwój - podniesienie atrakcyjności szkolnictwa 

zawodowego w Powiecie Gliwickim”  - Europejski Fundusz 

Społeczny 

 

 „Edukacja dla rozwoju” -  Europejski Fundusz Społeczny 



Poprawa oferty edukacyjnej 

    

   Szkoła wzbogaca swoją ofertę edukacyjną 

poprzez udział w programach i projektach 

unijnych, w ramach których organizowane są 

dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.  



Poprawa oferty edukacyjnej szkół Powiatu Gliwickiego- 

w ramach Rządowego programu wyrównywania szans 

edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r.  

Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego            

i organizacji pozarządowych. 

 

 

 

Czas trwania projektu: 

 15.08.2007r. do 15.12.2007r.  

Założeniem programu jest stworzenie 

warunków do rozwoju systemu zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów.  



    ''Inni a tacy sami w Europie''  

Comenius – "Uczenie się przez całe 

życie''  
 Czas trwania projektu: 

 1.10.2007r. do 31.08.2009r.  

    Partnerem naszej szkoły była Zakladni skola             
w Opavie w Czechach. Przez  dwa lata młodzież 
ucząca się w tych placówkach miała możliwość 
wymiany doświadczeń oraz nawiązania przyjaźni.  



„Współczesny Michał Anioł-rozwój pasji            

i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 

szkół Powiatu Gliwickiego o profilu ogólnym” 
Czas trwania projektu: 

 styczeń 2009 – grudzień 2010.  

   Celem projektu jest poprawa oferty edukacyjnej szkół prowadzonych przez 

Powiat Gliwicki o profilu ogólnym oraz wyrównywanie szans 

edukacyjnych ich uczniów poprzez realizację szkolnych programów 

rozwojowych. 

 



CMS – co to jest? 
Czas trwania projektu: 

 1.06.2010r. do 31.01.2011r.  

    Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji nauczycieli  

i uczniów z obszarów wiejskich   w posługiwaniu się 

technologią internetową, wypracowanie zunifikowanych zasad 

postępowania metodycznego, opartego o zastosowanie 

technologii e-portfolio. 

www.zsspyskowice.pl  



Projekty realizowane: 

            Comenius- Regio partnerska współpraca. 
Lokalnie na rzecz Edukacji. Polsko – Niemiecka 
wymiana doświadczeń w ramach rozwiązywania 
specjalnych potrzeb edukacyjnych, 

 

         „Stawiam na rozwój – podniesienie  jakości     
szkolnictwa zawodowego  w Powiecie Gliwickim”. 

         

         „ Edukacja dla rozwoju”. 



Comenius- Regio partnerska współpraca 

 Czas trwania projektu: 

                                               sierpień 2010 – lipiec 2012 

Lokalnie na rzecz Edukacji. Polsko – niemiecka 
wymiana doświadczeń w ramach rozwiązywania 

specjalnych potrzeb edukacyjnych.  



Zajęcia w ramach projektu  

„Stawiam na rozwój – podniesienie  jakości 

szkolnictwa zawodowego w Powiecie 

Gliwickim” 
 Czas trwania projektu: 

 sierpień 2010 – lipiec 2012 

 

• Kółko gospodarstwa domowego 

• Zajęcia wyrównawcze z zakresu doskonalenia techniki czytania i 
pisania 

• Zajęcia wyrównawcze z zakresu doskonalenia techniki liczenia 

• Nauka wykonywania i przetwarzania fotografii 

• Zajęcia z zakresu wypełniania dokumentów pracowniczych 

• Nauka języka angielskiego w stopniu podstawowym 

• Zajęcia z zakresu znajomości rynku pracy w regionie 

• Kółko motywujące 

 



Zajęcia w ramach projektu 

„Edukacja dla rozwoju” 
Czas trwania projektu: 

 styczeń 2011 – grudzień 2012 
 

•  zajęcia wyrównawcze z zakresu :  języka polskiego;  matematyki; terapia 
logopedyczna 

• zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:  kółko ekologiczno-
przyrodnicze,  kółko teatralne,  kurs tańca towarzyskiego,  kółko 
biblioteczne, kółko plastyczne,  kółko regionalne, kółko recytatorskie,  
nauka języka angielskiego,  zajęcia z zakresu przedsiębiorczości;  

•  poradnictwo i doradztwo edukacyjno – zawodowe: zajęcia z zakresu 
orientacji zawodowej;   

• doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna:  bajka terapeutyczna,  
kółko motywujące-  terapia pedagogiczna , terapia metodą EEG 
Biofeedback, hipoterapia,  dogoterapia;   

• zajęcia w oparciu o innowacyjne formy nauczania: nauka pisania i czytania 
(metodami symultaniczno-sekwencyjną i 18 struktur wyrazowych); 



Rozwijanie szkoły i jej bazy materialnej, 

wzbogacanie w pomoce dydaktyczne 

 

• Szkoła posiada pracownie: krawiecką, gastronomiczną oraz pracownię 
drewna i metalu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sukcesywnie rozbudowywane jest baza materialna szkoły. Adaptowane są 
kolejne pomieszczenia dla potrzeb uczniów. 

 



Rozwijanie szkoły i jej bazy materialnej, 

wzbogacanie w pomoce dydaktyczne 

Poprzez uczestnictwo w programach i projektach, na realizację których 

pozyskiwane są środki m.in.. z Unii Europejskiej, szkoła wzbogaca się  

o kolejne pomoce dydaktyczne. 



Rozbudowa struktury szkoły 

• W roku szkolnym 2006/2007 powołana została do życia Szkoła 

Przysposabiająca do Pracy. 

 Uczęszczają do niej uczniowie upośledzeni w stopniu umiarkowanym i znacznym. 

 

• W roku szkolnym 2009/2010 powołana została do życia Szkoła 

Zawodowa. 

 Kształci ona uczniów w zawodach: kucharz małej gastronomii i malarz tapeciarz. 

 

 

• W roku szkolnym 2010/2011 uruchomione zostały oddziały szkolne           

w Szpitalu, w Toszku. 

 Uczęszczają do niej uczniowie: szkoły podstawowej, gimnazjum i zawodowej.  



Współpraca międzynarodowa 

Walia  

Czechy 

Niemcy  

Pyskowice 

Polska  

Czerwonograd 

Opava 

Calw 



Wyjazdy dydaktyczno- wychowawcze 

na tzw. „zielone szkoły” 
• Dla uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej organizowane są tzw. „zielone 

szkoły”. 

• Uczniowie uczą się na nich i odpoczywają na świeżym powietrzu, poznają 

otoczenie, zabytki i  przyrodę w miejscu pobytu. 



Zajęcia integracyjne 
W ramach poprawy oferty edukacyjnej 
szkoła utrzymuje ścisłą współpracę z: 

Miejskim Ośrodkiem Kultury i 
Sportu, 

 
szkołami masowymi oraz 
integracyjnymi na terenie Powiatu 
Gliwickiego, 

 
szkołami specjalnymi oraz 
ośrodkami dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej w powiecie. 



Festyny Rodzinne 

W czerwcu szkoła organizuje Festyny Rodzinne, na których 

uczniowie prezentują swoje osiągnięcia. 



Doskonalenie zawodowe  

kadry nauczycielskiej 

 

Nauczyciele 
56 

Stażyści 
10 

Kontraktowi 
11 

Mianowani 
9 

Dyplomowani 
26 



Doskonalenie zawodowe  

kadry nauczycielskiej 

 

• Studia podyplomowe: 
• geografia 

• historia  

• biologia 

• Kursy kwalifikacyjne: 
• oligofrenopedagogika  

• pedagogika lecznicza 



Prowadzenie preorientacji zawodowej 

      W ramach mobilizowania uczniów do podejmowania dalszej nauki  

w celu uzyskania większych możliwości poruszania się po rynku pracy         

organizowane są wycieczki do zakładów pracy.  

 

 

 

 

 

      

    

 

 Zajęcia terenowe umożliwiają przyszłym absolwentom rozpoznanie 

możliwości przyszłego zatrudnienia po zakończeniu edukacji  

w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach.  



   
 

  Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach 
stawia na rozwój każdej jednostki i umożliwia 
mu poznanie lokalnego rynku pracy oraz 
możliwości zatrudnienia.  

  Przygotowuje młodego człowieka do 
swobodnego poruszania się po rynku pracy 
oraz do solidnego wykonywania powierzonych 
mu obowiązków. 


