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SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA  

NR 4 SPECJALNA 

 

 

SZKOŁA SPECJALNA 

PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY  

 



Szkoła Branżowa I stopnia  
Nr 4 



  Szkoła w cyklu 3-letnim organizuje kształcenie zawodowe dla uczniów  

 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w takich zawodach jak: 

• Cukiernik 

• Kucharz 

• Murarz- tynkarz 

• Stolarz.  

  

Zespoły klasowe liczą 10 -16 uczniów.  

 Zajęcia lekcyjne odbywają się w dobrze wyposażonych klasopracowniach 

 z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. 

 





  

  

 Kształcenie obejmuje przedmioty ogólnokształcące i zawodowe  

z wybranego kierunku oraz zajęcia praktyczne.  

Zajęcia odbywają się od godziny 700  do 16 00.  

  

 Szkoła zapewnia realizację zajęć praktycznych w warsztatach szkolnych 

i w zakładach pracy. 



Wszyscy uczniowie kończący szkołę zawodową 

otrzymują świadectwo ukończenia szkoły oraz mają 

możliwość zdawania egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe organizowanego przez OKE  

w Krakowie.  

  





STOLARZ  
 

Uczeń zdobywa umiejętności  

w zakresie meblarstwa i stolarstwa 

budowlanego oraz umiejętności  

z zakresu ręcznej i mechanicznej 

obróbki drewna, wykonywania 

stolarki budowlanej i wyrobów 

meblarskich. 

  
. 



          STOLARZ 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz 

powinien być przygotowany do wykonywania:  

- wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,  

- prac związanych z obsługą oraz konserwacją 

maszyn i urządzeń  stosowanych w stolarstwie, 

- napraw, renowacji i konserwacji wyrobów 

stolarskich. 

 





MURARZ - TYNKARZ 
 

 

   

Uczeń zdobywa umiejętności z zakresu wykonywania robót 

murarsko – tynkarskich, jak również obróbki drewna i metali,  

w tym zbrojenia prostych konstrukcji żelbetowych.  

Nauka trwa 3 lata. 

 





                       KUCHARZ  
 

Uczeń zdobywa umiejętności z zakresu techniki   

i technologii sporządzania potraw, obsługi maszyn  

i urządzeń stosowanych w produkcji gastronomicznej.  

Nauka trwa 3 lata. 



           KUCHARZ 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być 

przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych  

z przechowywaniem żywności, sporządzaniem potraw i napojów, 

wykonywaniem czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów. 



    CUKIERNIK 
 

Uczeń zdobywa umiejętności z zakresu technologii 

produkcji ciast, tortów, drobnych wyrobów 

cukierniczych oraz umiejętności zdobienia i dekoracji 

tych wyrobów.  

Nauka trwa 3 lata. 



                   CUKIERNIK 

 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik 

powinien być przygotowany do wykonywania zadań 

zawodowych związanych z obsługiwaniem maszyn  

i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów 

cukierniczych, sporządzaniem półproduktów i gotowych 

wyrobów cukierniczych oraz ich dekorowaniem 



                  CUKIERNIK 





SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY 

Głównym celem kształcenia jest 

przygotowanie uczniów do pełnienia 

różnych ról społecznych oraz 

autonomicznego i aktywnego dorosłego 

życia na miarę indywidualnych 

możliwości. 

W szkole specjalnej przysposabiającej 

do pracy prowadzona jest edukacja dla 

młodzieży niepełnosprawnej 

intelektualnie w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym lub z niepełnosprawno-

ściami sprzężonymi.  



 

 

 

 

Nauka trwa 3 lata. W tym czasie przygotowuje się uczniów do samodzielności w życiu dorosłym, jak 

również, przygotowania do podjęcia aktywności zawodowej w warunkach pracy chronionej, 

warsztatach terapii zajęciowej, we własnym gospodarstwie domowym. 

Cykl nauki może być wydłużony do 24 roku życia. Zespoły klasowe liczą  6 - 8 uczniów. 

 

 



  Uczniowie uczęszczają na obowiązkowe zajęcia edukacyjne: 

 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE 

 

Zajęcia obejmują kształcenie ogólne umożliwiające utrwalenie i poszerzenie posiadanej 

wiedzy z zakresu elementarnych  

umiejętności matematycznych,  

umiejętności samoobsługi, czytania,  

pisania, podstawowych pojęć  

historyczno-przyrodniczych. 



PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY 

Zajęcia obejmują kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, uczenie 

wykonywania różnych prac z zakresu gospodarstwa domowego, wytwarzania 

przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich, wykonywanie prostych prac 

ogrodniczych, poligraficzno-introligatorskich  

a także przygotowanie do podjęcia  

samodzielnej lub wspomaganej  

pracy na określonym stanowisku. 



Ponadto uczniowie uczęszczają na: 

• zajęcia rewalidacyjne,  

• zajęcia sportowe,  

• zajęcia kształtujące kreatywność,  

• muzykoterapię,  

• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.  

 

 

 

 

 

 

 



 Prace uczniów z oddziałów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 



Prace uczniów Szkoły 

Przysposabiającej  

do Pracy 



Prace uczniów Szkoły 

Przysposabiającej  

do Pracy 



Uczniowie Szkoły Przysposabiającej  

do Pracy odbywają zajęcia  

w klasopracowniach wyposażonych  

w liczne pomoce dydaktyczne. 

 



WYCHOWANIE FIZYCZNE 

                                     W czasie tych zajęć uczniowie pracują nad 

                                                 ogólną poprawą poziomu sprawności fizycznej, uczestniczą       

                                                 w grach  i zabawach. Organizowane są wyjścia na  basen 

 

 

        i ściankę wspinaczkową, 

        jak również uczestniczą  

       w turniejach i zawodach  

       sportowych. 





Uczniowie objęci są ponadto zajęciami rewalidacyjnymi, takimi jak: 

•muzykoterapia,  

•plastyka,  

•gimnastyka korekcyjna,  

•technologia informacyjna,  

•zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 

•zajęcia logopedyczne. 

Uczestniczą także w zajęciach sportowych  

i zajęciach kształtujących kreatywność  

oraz uczęszczają na lekcje religii. 





Zespoły wokalno-artystyczne  działające w Zespole Szkół nr 5-Specjalnych  

 

Zespół  ZAWODOWCY 

Zespół  BONITAS 

Zespół SZUROKI 

 

 

 

 

Celem zespołów jest rozwijanie zainteresowań i kreatywności uczniów, doświadczenie 

różnych przeżyć muzycznych, kształtowanie kultury muzycznej, wyrobienie nawyku 

aktywnego spędzania wolnego czasu.  



Zespół ZAWODOWCY  
odnosi sukcesy w licznych konkursach i festiwalach 



Zespół BONITAS 



Zespół SZUROKI 



Indywidualne nauczanie zarówno 

 w Szkole Branżowej I stopnia jak i w  

Szkole Przysposabiającej do Pracy  

realizują uczniowie posiadający 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania. Jest ono organizowane w domu 

ucznia lub w szkole.  

NAUCZANIE INDYWIDUALNE  

 



Uczniowie realizujący  

nauczanie indywidualne. 



  

 Dla uczniów obu szkół organizowana jest pomoc psychologiczno - pedagogiczna ze 

strony psychologa, pedagoga, logopedy i pielęgniarki szkolnej, a także różne formy zajęć 

rewalidacyjnych, takich jak: 

  korygujące wady postawy, 

  korygujące wady mowy, 

  korekcyjno-kompensacyjne, 

  dydaktyczno-wyrównawcze, 

  socjoterapeutyczne, 

  profilaktyczne, 

  indywidualne porady i konsultacje. 

  



Gabinet logopedyczny 



Gabinet psychologa 



  

  
Ponadto zapewniamy: 

• możliwość rozwoju zainteresowań w ramach  

   zajęć pozalekcyjnych, 

• różnorodne zajęcia sportowe, 

• edukację kulturalną (seanse filmowe, wystawy), 

• udział młodzieży w konkursach szkolnych  

   i pozaszkolnych, 

• szkolne imprezy wyjazdowe: integracyjne wyjazdy  

   klas pierwszych, wycieczki edukacyjne,  

• możliwość osiągania przez każdego ucznia sukcesów  

   na miarę jego możliwości. 

 



Dogodna lokalizacja szkoły 

umożliwia bezpośredni dojazd 

środkami komunikacji miejskiej 

– autobusami linii: 41, 44, 36 

lub prywatnym samochodem. 

 

Dla uczniów mających trudny dojazd do Nowego Sącza zapewniamy miejsca  

w internatach, placówkach, z którymi szkoła współpracuje, tj.: internat SOSW,  

Ośrodek Wychowawczo-Opiekuńczy Sióstr Felicjanek.  

 

Autobus 

36, 41, 44 



W szczególnych przypadkach możliwy jest również dowóz uczniów 

Szkoły Przysposabiającej do Pracy na zajęcia szkolnym busem, na 

zasadach ustalonych odrębnie. 



Zdjęcia z kursów realizowanych  

w latach 2011 - 2016 



                                      

        Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce 

Kurs obróbki płyt wiórowych i materiałów 

drewnopochodnych 



                                      

        Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce 

Kurs fliziarza 



                                      

        Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce 

Kurs montażu stolarki okiennej 



                                      

        Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce 

Kurs zdobnictwa cukierniczego 

 



                                      

        Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce 

Kurs kelnera 



                                      

        Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce 

Kurs komputerowego projektowania haftu 



                                      

        Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce 

Zajęcia doskonalące kompetencje kluczowe 

– język angielski 



                                      

        Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce 

Zajęcia doskonalące kompetencje kluczowe 

– doradztwo zawodowe 



                                      

        Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce 

Zajęcia  doskonalące kompetencje kluczowe 

– matematyka 



                                      

        Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce 

Zajęcia ICT – nowoczesne 

technologie informacyjne 





Szczególnym osiągnięciem szkoły było uzyskanie w roku szkolnym 2003/2004 tytułu  

„Szkoły z klasą”.  



Uczestniczyliśmy także w programie  

KODEKS SZKOŁY BEZ PRZEMOCY 

1.Szkoła jest wspólnotą.  

2.Wszyscy się szanujemy.  

3.Wspólnie działamy przeciw przemocy.  

4.Niczego nie ukrywamy.  

5.Zawsze reagujemy.  

6.Nauczyciel nie jest sam.  

7.Uczniowie wiedzą jak działać.  

8.Rodzice są z nami.  

9.Mamy sojuszników.  

10.Nagradzamy dobre przykłady. 



Laureaci Gali Kształcenia Zawodowego wraz z opiekunami 



Targi edukacyjne 



XII Małopolski konkurs kucharsko – cukierniczy    Kraków 2013 



XV Małopolski konkurs kucharsko – cukierniczy    Kraków 2016 

 



Organizacja Konkursu Kolęd i Pastorałek „Narodziła nam się Dobroć” 



Udział w projekcie „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” 
 



IV Miejski Dzień Integracji Osób 

Niepełnosprawnych  



Szkolny Wolontariat 



W zakresie dokonań i osiągnięć należy 

podkreślić bogatą ofertę edukacyjną 

szkoły nie tylko w zakresie kształcenia 

zawodowego i obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych lecz także w zakresie 

zajęć pozalekcyjnych.  

 

Są to m.in..: konkursy, wystawy, 

wycieczki, rajdy, zawody  sportowe, 

zabawy, bale karnawałowe, uroczyste 

obchody różnych świąt, itd.  



Zajęcia pozalekcyjne 



Zajęcia pozalekcyjne 



Zajęcia pozalekcyjne 



Zajęcia pozalekcyjne 



Współpraca z innymi szkołami 



 


