
Czy i w jakiej formie będą odbywały się dni otwarte? 

Dni  otwarte  -  z  zachowaniem  reżimu  sanitarnego  -  będą  odbywały  się
stacjonarnie,  w  szkole.  Wystarczy  umówić  się  telefonicznie  na  określoną
godzinę, kontaktując się z sekretariatem szkoły.

Kto może zostać uczniem szkoły przysposabiającej do pracy?

Uczniem szkoły przysposabiającej do pracy może zostać osoba, która ukończyła
szkołę podstawową i posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze
względu  na  niepełnosprawność  intelektualną  w  stopniu  umiarkowanym  lub
znacznym bądź z niepełnosprawnością sprzężoną.

Co warto wiedzieć o nauce w szkole przysposabiającej do pracy?

Nauka trwa trzy lata. Szkoła przysposabiająca do pracy zapewnia uczniom
wszechstronny  rozwój,  przygotowuje  do  codziennego  życia,  uczy
samodzielności  i  odpowiedzialności.  Wszystkie  zajęcia  dostosowane  są  do
możliwości  i  potrzeb  osób  z  niepełnosprawnością  intelektualną  w  stopniu
umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężeniami, a każdy uczeń traktowany jest
indywidualnie.

Jakie przedmioty są w szkole przysposabiającej do pracy?

 FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE 

 PRZYSPOSOBIENIE  DO  PRACY  (gospodarstwo  domowe,
ogrodnictwo,  prace  biurowe,  praktyki  wspomagane,  techniki  różne,
majsterkowanie, ceramika, zajęcia komputerowe, prace introligatorskie) 

 ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ

 ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ 

 ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 ZAJĘCIA DODATKOWE 

 ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

 PROJEKTY EDUKACYJNO-SPOŁECZNE

Czy w szkole są prowadzone koła zainteresowań? Jak tak, to jakie?

W  szkole  jest  organizowanych  bardzo  dużo  kół  zainteresowań,  najczęściej
wybierane przez uczniów:  języka angielskiego i kultury angielskiej, literackie,
muzyczne,  kulinarne,  Przyjaciół  Warszawy,  malarskie,  SKS,  ceramiczne,
biblijne, florystyczne, cukiernicze, ekologiczne.



Co daje ukończenie szkoły przysposabiającej do pracy?

Absolwent szkoły przysposabiającej otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i
może znaleźć  pracę  na  rynku otwartym bądź w zakładach pracy chronionej.
Część naszych absolwentów decyduje się na uczęszczanie do warsztatów terapii
zajęciowej. 

Szkoła dokłada wszelkich starań, aby wspomagać absolwentów i ich rodziców
w  aktywizacji  zawodowej  uczniów  kończących  szkołę  zgodnie  z  ich
predyspozycjami i oczekiwaniami.

Czy szkoła w jakiś sposób wspiera absolwentów ZSS nr 105?

W szkole istnieje Klub Absolwentów ZSS nr 105, którego głównymi celami
działalności jest:

 utrzymanie więzi absolwentów ze szkołą,

 dalsze uczestnictwo w życiu szkoły,

 nawiązywanie koleżeńskich kontaktów,

 dzielenie się wspomnieniami i wrażeniami, 

 wsparcie pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego,

 wspieranie  absolwentów  w  wejściu  na  rynek  pracy  (pisanie  CV,

przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, pomoc w znalezieniu pracy,

towarzyszenie podczas rozmów rekrutacyjnych).

Gdzie odbywają się praktyki wspomagane?

Ważnym elementem przygotowania do pracy są  praktyki wspomagane,  które
odbywają się w następujących miejscach:

 Cukiernia Pallada 

 WCIES

 MSCDN

 SCEK 

 Biblioteka Pedagogiczna

 ZOO

 Hotel Ibis Warszawa Centrum



 Hotel Ibis Warszawa Ostrobramska 

 Sezam WSS Społem

 Hala Mirowska

Takie praktyki  pozytywnie wpływają na poszerzanie  kompetencji  osobistych,
społecznych  i  komunikacyjnych,  na  doświadczanie  i  rozumienie  sytuacji
związanych  z  dorosłym  życiem,  przygotowanie  uczniów  do  zatrudniania
wspomaganego  lub  innej  formy  zatrudniania  albo  do  efektywnego
funkcjonowania  w dziennych placówkach aktywności  dla  osób dorosłych,  w
maksymalnej integracji z innymi członkami społeczności lokalnej.

Czy w szkole jest świetlica szkolna i w jakich godzinach działa?

W szkole jest świetlica szkolna, działa przed lekcjami od 7:00 a po lekcjach do
17:00.

Czy w szkole są obiady?

Tak,  szkoła  zapewnia  obiady.  Dostarcza  je  firma  cateringowa.  Obiady
serwowane są podczas przerwy o godzinie 12:15. Cena jednego obiadu wynosi 9
zł.


