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UCZNIOWIE ZSU – G w Pleszewie, ucz szczaj cy do liceum ę ą
o profilu socjalnym W CZASIE „DNIA PRZEDSI BIORCZO CI” Ę Ś

MIELI OKAZJ  PRACOWA :Ę Ć

 w Zespole Szkół Specjalnych na stanowiskach biurowych oraz jako 
pomoc opiekunki do dziecka,   

 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie pełnili rolę 
opiekuna przy Ośrodku Wsparcia oraz pracownika biurowego,  

 jako opiekun osoby starszej i pracownik biurowy w Domu Pomocy 
Społecznej. 



W Zespole Szkół Specjalnych
nikomu nie zabrakło 
uśmiechu na twarzy.

 Uczniowie,
nauczyciele i praktykanci 
z ZSU-G … - wszyscy byli 

zadowoleni



Po pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
 uczniowie  z ZSU-G mieli mnóstwo ciekawych wrażeń

:-)



Na praktykach w Domu Pomocy Społecznej 
uczniowie z ZSU-G nabrali wielu 

nowych doświadczeń.



Mój „dzie  ń
przedsi biorczo ci”;-)ę ś
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Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu

START 
W 

JEDNODNIOWEJ 
PRACY;-) 



    Zostałam przydzielona do pracy w Zespole Szkół Specjalnych 
w Pleszewie, dokładniej do jednego z oddziałów ZSS, 

znajdującego się w Marszewie. Są tam trzy klasy. Do klas tych 
należą dzieci w wieku od 8-10 lat (I, II i III klasa podstawówki). 
Klasy są mieszane. Do jednej z klas na kształcenie zintegrowane 

uczęszczają dzieci o lekkim i umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności intelektualnej, do drugiej o nieco większej 

niepełnosprawności intelektualnej i autyzmie, a do trzeciej dzieci 
z najcięższymi zaburzeniami rozwoju, głównie dzieci o głębokim 

stopniu niepełnosprawności intelektualnej. Swoją praktykę 
rozpoczęłam w klasie osób o najmniejszej niepełnosprawności 

intelektualnej spośród wymienionych.
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Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu

NO TO
 DO DZIEŁA

;-)
PRZEBIEG 

ZAJĘC
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 Nauczycielka i wychowawczyni prowadząca tam zajęcia – pani Beata 
Łodzyńska ze wszystkim mnie zapoznała i wiele nauczyła o swoim 

zawodzie. W czasie praktyk przyglądałam się prowadzonym lekcjom, a 
także uczestniczyłam w nich (zajęcia z języka polskiego, matematyki, 

ćwiczenia ruchowe, spacer z dziećmi). 
Moja praca trwała od godz. 9.00 – 13.30.
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Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu

PEŁNE 
WYPOSAŻENIE

:-)



Klasa wyposażona jest w wiele pomocy 
dydaktycznych, zabawek i kolorowych przedmiotów 

oraz obrazków. 
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Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu

Co należy zrobic, 
aby móc zostac 
nauczycielem 

w szkole 
specjalnej???
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Aby być nauczycielem w Zespole Szkół Specjalnych i 
pracować z osobami o pewnych niepełnosprawnościach, 

trzeba to lubić, mieć odpowiedni charakter i 
kwalifikacje. Do wykonywania tego zawodu potrzebne 

jest ukończenie studiów na kierunku 
oligofrenopedagogiki. Jednak to nie wszystko. 

Cierpliwość, wytrwałość, kreatywność, stanowczość… 
to tylko niektóre z cech potrzebnych nauczycielowi na 

tym stanowisku. Osoba taka musi być dobrym 
organizatorem, musi potrafić się wyciszyć i utrzymać 

dobry kontakt z dziećmi. 
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Ja, UCZNIOWIE 
I OPIEKUNKA

NA 
ZAKOŃCZENIU 

MOJEJ PRACY.
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Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu

DROBNE 
PORADY

 DLA 
RÓWIEŚNIKÓW…;-)

TROCHĘ O DNIU 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI…;-)



Jeśli planujesz w przyszłości pracować w tym zawodzie, powinieneś 
najpierw zastanowić się, czy na pewno jest to coś, co chcesz i potrafisz robić, 
czy dasz sobie radę? Jeśli tak, to wspaniale, bo wtedy będziesz dobrym i 
zasłużonym pracownikiem, a tacy są właśnie potrzebni i cenieni. „Dzień 
przedsiębiorczości” jest bardzo przydatną akcją. To świetny pomysł, który 
pozwala młodym ludziom na zapoznanie się z przyszłym życiem i 
funkcjonowaniem w pracy. Dzień ten ukazuje nam zasady panujące w 
firmach i instytucjach. Możemy przekonać się w rzeczywistości, jak to jest 
pracować i zastanowić się nad tym, co chcemy robić w przyszłości? Jeśli 
chodzi o mnie, to po „Dniu przedsiębiorczości” stwierdzam, że praca, której 
mogłam się przyjrzeć i której doświadczyłam, nie stwarzałaby mi większych 
problemów, lecz to nie jest to, co chcę i potrafię robić najbardziej, więc 
pozostanę przy swoich dotychczasowych planach – zostanę psychologiem. 
A Ty, kim chcesz zostać? Wybierz ten zawód, który naprawdę chcesz 
wykonywać i w którym naprawdę się spełnisz!   
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„DZIE  PRZEDSI BIORCZO CI” – DLA NAS BY O Ń Ę Ś Ł
WARTO!

ZSU-G W PLESZEWIE
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 Autor: Marta Maryniak
 W prezentacji wykorzystano obrazy z wyszukiwarki 

internetowej www.google.pl. 
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