
Uczniowie ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

w ZSGH Majdańska 



Niepełnosprawność intelektualna 

w stopniu lekkim 

• Obecnie mamy takich uczniów w BSIS oraz w 

TGH 

• Wskazana raczej nauka w BSIS 

• Wsparcie takich uczniów to: 

 - dostosowania wymagań i metod pracy w 

trakcie bieżącej nauki 

 - zajęcia rewalidacyjne 2 godz. w tygodniu 



Zespół Aspergera 

• Obecnie mamy takich uczniów w BSIS 

• Nauka możliwa też w technikum 

gastronomicznym, jeśli uczeń dobrze 

funkcjonuje intelektualnie.  

• Raczej niewskazane technikum hotelarskie. 

• Wsparcie takich uczniów to: 

 - dostosowania wymagań i metod pracy w 

trakcie bieżącej nauki 

 - zajęcia rewalidacyjne 2 godz. w tygodniu 

 



Niedosłuch, niedowidzenie 

• Mamy takich uczniów 

• Wybór kierunku i szkoły – BSIS czy TGH – 

dobrze uzależnić od poziomu funkcjonowania 

danego ucznia (intelekt oraz stopień zaburzenia) 

• Wsparcie takich uczniów to 

 - dostosowanie wymagań i metod pracy w 

trakcie bieżącej nauki 

• Ewentualne inne zajęcia specjalistyczne muszą 

być realizowane poza szkołą 

 

 



Niepełnosprawność ruchowa 

• Niektóre formy niepełnosprawności ruchowej 

wykluczają możliwość uprawiania wybranego 

zawodu np. osoba poruszająca się na wózku nie 

może pracować w hotelarstwie. Jednak zdarza 

się, że lekarz medycyny pracy wystawia zgodę 

na podjęcie nauki w danym zawodzie. W takiej 

sytuacji prosimy o poważne przemyślenie 

decyzji z uczniem, tym bardziej, że nie będzie 

mógł realizować praktyk zawodowych w dalszym 

toku nauki. 



Problemy zdrowotne 

 

• Szkoła dostosowuje metody pracy do możliwości 
ucznia 

• W szczególnych przypadkach możliwa jest 
nauka w formie zindywidualizowanej ścieżki 
edukacyjnej. Jednak ta forma, podobnie jak 
nauczanie indywidualne, nie jest ogólnie 
możliwa ze względu na konieczność odbywania 
praktyk zawodowych i zajęć praktycznych w 
szkole. 

 



Ogólne wskazówki dla doradcy 

zawodowego 

• Dobrze byłoby, gdyby kandydat do nauki w ZSGH miał predyspozycje lub 

zainteresowania w kierunku zawodu, który wybiera 

• Kandydat musi mieć pozytywną opinię lekarza medycyny pracy do podjęcia nauki w 

wybranym zawodzie. Jednak nie jest to równoznaczne z możliwością późniejszej 

pracy w danej branży – np. zgłosił się do klasy kucharskiej kandydat  z zaburzeniami 

psychicznymi, które powodowały zagrożenie dla otoczenia. W czasie nauki, a potem 

pracy w zawodzie uczeń ma do czynienia z niebezpiecznymi narzędziami np. z 

nożami i wówczas trzeba mu znaleźć inny, bezpieczny dla niego zawód. Lepiej zrobić 

to na etapie wyboru szkoły. 

• W szczególnych, trudnych przypadkach, prosimy o kontakt z naszym psychologiem 

lub pedagogiem i konsultacje dotyczące możliwości nauki kandydata w ZSGH. 

 tel. 22 8703632, 

 pedagog JGacek@eduwarszawa.pl 

 psycholog MPacholczyk@eduwarszawa.pl 

  

 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 
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