
INTEGRACJA – OD 11 LAT W NASZEJ SZKOLE!

� wiążesz swoją przyszłość z  kierunkami studiów, takimi jak pedagogika i 

psychologia 

� masz potrzebę  podniesienia swoich kompetencji interpersonalnych,  odkrywania 

swoich mocnych stron oraz rozwijania umiejętności twórczego my

� posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradni

Psychologiczno - Pedagogiczną z zaleceniem nauki w szkole ponadgimnazjalnej 

w klasie integracyjnej ( 5 uczniów z orzeczeniem w danej klasie)

To propozycja dla ciebie!  

Przedmioty obowiązkowe 
Liczba godzin

w cyklu kształcenia

Rozszerzone 
Język angielski 

Wiedza o społeczeństwie 

Geografia 

Uzupełniające Historia 

Ekonomia w praktyce 

Możesz korzystać z : 

• terapii pedagogicznej  

• rewalidacji  

• indywidualnych  i grupowych spotkań z doradcą zawodowym maj

świadome planowanie przyszłości 

• wsparcia pedagoga i psychologa 

• konsultacji z nauczycielami z wieloletnim stażem pracy w klasach integracyjnych 

Jako  uczeń klasy integracyjnej zyskujesz: 

• możliwość nauki w kameralnych warunkach (klasa liczy do 20 osób w tym do 5 

uczniów z orzeczeniem) 

• fachową opiekę  pedagogów, doradców zawodowych, psychologów i rewalidatorów

• dostosowane warunków pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

• dodatkowe zajęcia  rewalidacyjne i terapii pedagogicznej w ramach, których 

realizowane są treści potrzebne do optymalnego rozwoju 

• zajęcia mające na celu ukierunkowanie dalszej drogi kształcenia

• możliwość angażowania się w wolontariat (między innymi 

Dziecka w Pyrach)  

• wiedzę na temat metod ułatwiających skuteczne uczenie się i zapami

Jeśli jesteś uczniem: 

• dla którego wartością jest postawa tolerancji,  szacunku  i gotowo

innym 

• który najefektywniej pracuje w małej grupie 

• potrzebującym indywidualnego wsparcia i dostosowania metod pracy 

• nastawionym na niekonwencjonalne metody pracy 

Zapraszamy do nas! 

LAT W NASZEJ SZKOLE! 
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 zawodowym mających na celu 

em pracy w klasach integracyjnych  

 nauki w kameralnych warunkach (klasa liczy do 20 osób w tym do 5 

  pedagogów, doradców zawodowych, psychologów i rewalidatorów 

dostosowane warunków pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

cia  rewalidacyjne i terapii pedagogicznej w ramach, których 

ce na celu ukierunkowanie dalszej drogi kształcenia 

dzy innymi współpraca z Domem 

cych skuteczne uczenie się i zapamiętywanie 

 jest postawa tolerancji,  szacunku  i gotowości służenia pomocą 

cym indywidualnego wsparcia i dostosowania metod pracy  
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PRZYJDŹ DO NAS! 
NAPRAWDĘ WARTO! 

Zajęcia w naszej szkole odbywają się w systemie jednozmianowym, w godzinach 8:00 

do 15:10. Szkoła jest bezpieczna ze względu na położenie i system monitoringu. 

Bądź pewien, że: 

� zostaniesz otoczony troskliwa opieką, 
� u nas panuje życzliwa atmosfera. 

Miejsce, w którym będziesz przebywał, jest równie ważne – dzięki remontom jest 

czyste i zadbane.  

Kreatywność, ciągłe poznawanie i zrozumienie potrzeb ucznia są podstawowymi 

zaletami naszych nauczycieli. Każdy może liczyć na życzliwe słowo i indywidualne 

podejście do swoich problemów. Będziesz mógł korzystać z indywidualnych konsultacji 

z nauczycielami, z zajęć rewalidacyjnych oraz terapii pedagogicznej. 

Dołącz do nas! 

Czekamy właśnie na Ciebie! 

CZY WIESZ DLACZEGO WARTO DO NAS PRZYJŚĆ? 

BO CZEKA NA CIEBIE: 32 nauczycieli, w tym 28 kobiet, 4 mężczyzn, pedagog 

szkolny, 2 rewalidatorów oraz 390 krzeseł, 195 ławek, 15 sal lekcyjnych, 25 drzwi, 

8 łazienek, 24 umywalki, hala, boisko sportowe, bogaty księgozbiór, 5 pracowni 

przedmiotowych, w tym pracownia ratownictwa medycznego wyposażona w nowoczesny 

sprzęt treningowy, gabinet pomocy medycznej, bufet i forum (miejsce spotkań, rozmów 

i imprez szkolnych). 

Oferujemy następujące kierunki kształcenia: 
 

KLASA 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

JĘZYKI 

OBCE 

I a – ratownictwo 

medyczne i promocja 

zdrowia 

biologia, j. angielski 
j. angielski, 

j. hiszpański 

lub j. niemiecki 

I g – integracyjna j. angielski, geografia, wos 
j. angielski, 

j. hiszpański 

lub j. niemiecki 

 
 

JEDYNA W WARSZAWIE KLASA – NOWOŚĆ W NASZEJ SZKOLE! 
RATOWNICTWO MEDYCZNE I PROMOCJA ZDROWIA 

� wiążesz swoją zawodową przyszłość z ratownictwem medycznym, pożarniczym, 

zawodami medycznymi lub pokrewnymi 

� pragniesz zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystać do prowadzenia zdrowego 

stylu życia i promowania go w swoim środowisku 

To propozycja dla Ciebie! 

Przedmioty obowiązkowe 
Liczba godzin 

w cyklu kształcenia 

Rozszerzone 
Biologia 10 

Język angielski 15 

Uzupełniające 

Ratownictwo medyczne 4 

Promocja zdrowia 2 

Historia i społeczeństwo 5 

Ekonomia w praktyce 3 

Planowane dla Ciebie zajęcia kierunkowe: 

• rozszerzony Kurs Kwalifikowanej Pomocy Medycznej, zakończony egzaminem 

potwierdzającym znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy 

• Kurs Młodszego Ratownika WOPR 

• ratownictwo pożarnicze 

• obozy szkoleniowe i ćwiczeniowe 

• spotkania ze specjalistami w zakresie zdrowia oraz bezpieczeństwa publicznego 

• wykłady na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW 

Jako absolwent klasy zyskujesz: 

• przygotowanie do zdania egzaminu maturalnego z biologii i języka angielskiego 

na poziomie rozszerzonym 

• ukierunkowanie do kontynuowania nauki na kierunkach medycznych 

(ratownictwo medyczne, fizjoterapia, stomatologia, kosmetologia, dietetyka),  

weterynarii biotechnologii, ochronie środowiska 

• umiejętność organizowania i udzielania pierwszej pomocy w różnych 

przypadkach zagrożenia życia i zdrowia 

• możliwość zdobycia Certyfikatu Unii Europejskiej w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy 

Jeśli jesteś:  

• odporny na widok krwi i uszkodzeń ciała 

• umiesz podporządkować się zasadom dyscypliny obowiązującym podczas zajęć 
i obozów szkoleniowych 

• sprawny fizycznie (wykluczone zwolnienie z wf) 

• liczysz się z ponoszeniem dodatkowych kosztów związanych z realizacją 
programu (częściowa odpłatność za obozy szkoleniowe, dodatkowe kursy)  

Przyjdź do nas i zostań ratownikiem! 
 


