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Ogólna charakterystyka Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych 

 

          Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych – to placówka specjalistyczna, bezpieczna, 

otwarta na potrzeby środowiska lokalnego, odważnie podejmująca wyzwania edukacji na poziomie 

europejskim. Jest przyjazna, pierwszoplanowe miejsce w niej zajmuje dziecko na różnych etapach 

swojego rozwoju. Ma na celu wszechstronny rozwój ucznia/wychowanka (intelektualny, psychiczny, 

społeczny, zdrowotny, duchowy, estetyczny) w zgodzie z wolą rodziców przy wsparciu nauczycieli, 

wszystkich pracowników szkoły oraz jej sojuszników. Pomaga uczniom/wychowankom w najbardziej 

racjonalnym wykorzystaniu tych zasobów intelektualnych i osobowościowych. Zespół, jako 

placówka specjalistyczna, dzieli się wiedzą z innymi nauczycielami, prowadzi działalność kulturową i 

popularyzuje swoje osiągnięcia w środowisku. Organizuje różnorodne imprezy szkolne (patriotyczne, 

ekologiczne, okolicznościowe, sportowe, kulturowe). 

              W Zespole przebywają i uczą się dzieci, młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi                        

i terapeutycznymi. Aktualnie do naszej placówki uczęszczają osoby z: 

 Niepełnosprawnością  umysłową w stopniu lekkim, umiarkowany, znacznym i głębokim  

 niepełnosprawnością ruchową  

 niedosłuchem i niedowidzeniem  

 z autyzmem  

 ze sprzężonymi niepełnosprawnościami  

Struktura : 

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka  

w skład którego wchodzą: 

● Przedszkole Specjalne 

          Nasze przedszkole jest przedszkolem wspomagającym rozwój dzieci o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. Jest to miejsce, gdzie dziecko znajduje bezpieczeństwo, opiekę i edukację w mniejszej 

liczebnie (4 - 8 dzieci) grupie niż w zwykłych placówkach. Wprowadzamy dzieci w otaczający, 
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różnorodny świat czyniąc ich uczestnikami życia społecznego, na miarę ich możliwości. Przedszkole nie 

tylko zapewnia opiekę dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale również prowadzi 

wszechstronną pracę rewalidacyjną i korekcyjną wspierając indywidualny rozwój dziecka.  

 

            Naszym głównym celem jest dbałość o rozwój emocjonalny poprzez zaspokajanie podstawowych 

potrzeb dziecka: bezpieczeństwa, kontaktu z ludźmi , potrzebę zabawy.  

Podczas zajęć stwarzamy dzieciom warunki do przejawiania własnej aktywności, ukierunkowujemy            

i wspomagamy ich rozwój. Przedszkole dysponuje salami odpowiednio wyposażonymi, przystosowanymi 

do potrzeb dzieci m.in. sala doświadczania świata, sala do zajęć metodą integracji sensorycznej, gabinety 

logopedyczne i gabinet psychologiczny. 

 

• Szkoła Podstawowa Specjalna 

          Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych  przeznaczona jest dla 

dzieci z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym             

i głębokim, zaburzeniami mowy, niedosłyszących i niedowidzących, autystycznych oraz z deficytami 

sprzężonymi. Głównym celem naszego działania jest optymalny rozwój i wspomaganie rozwoju dziecka 

poprzez maksymalne usprawnianie niezaburzonych funkcji, kompensację braków w toku 

zindywidualizowanych zajęć rewalidacyjnych: 

• korekty wad mowy ,  

• korekty wad postawy, 

• arteterapii, 

• socjoterapii, 

• zajęć stymulująco – poznawczych, 

• usprawniających techniki szkolne, integracji sensorycznej 

• wychowania słuchowego oraz dostosowanej do potrzeb dziecka pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej. 

                      Atutem naszego funkcjonowania są małe, pod względem liczbowym tj. 4, 8, 12 lub 16 

osobowe zespoły klasowe umożliwiające dobry kontakt z dzieckiem, trafną diagnozę umiejętności, 
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możliwości lub trudności każdego dziecka oraz zapewnienie pełnego indywidualnego podejścia. 

 

● Grupy Rewalidacyjno – Wychowawcze  

           Do zespołów rewalidacyjno – wychowawczych uczęszczają dzieci i młodzież głęboko 

niepełnosprawna intelektualnie. Bycie z dzieckiem i rozpoznawanie jego sygnałów w celu 

komunikowania się, odczytywanie jego emocji, dają mu szansę na rozwój tych możliwości, które posiada. 

Dlatego, po uprzednim sporządzeniu diagnozy umiejętności funkcjonalnych, dla każdego wychowanka 

opracowujemy Indywidualny Program Rehabilitacyjno- Rewalidacyjno -Wychowawczo-Opiekuńczy. 

W oparciu o program prowadzimy zajęcia które obejmują: 

 komunikowanie werbalne i pozawerbalne, 

 wdrażanie do osiągnięcia optymalnego poziomu samodzielności, 

 usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, 

 rozwijanie percepcji dotykowej, wzrokowej, słuchowej, smakowej, węchowej, 

 stymulację polisensoryczną - przygotowanie wychowanków do uczestnictwa w różnych sferach 

życia społecznego i kulturalnego, 

 pozycjonowanie wychowanków ułatwiające im aktywność podczas zajęć. 

• Gimnazjum Specjalne 

Do gimnazjum w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych przyjmowani są uczniowie na 

podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniowie spoza powiatu przyjmowani są 

poprzez skierowanie do nauki w placówce. Mała liczebność uczniów w klasach sprzyja realizacji 

indywidualnych dostosowań form i metod pracy do potrzeb danego ucznia. Nauka kończy się w klasie 

trzeciej. Po klasie trzeciej uczniowie przystępują do egzaminu gimnazjalnego dostosowanego do 

możliwości edukacyjnych każdego ucznia. Uczniowie uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych, zgodnie 

z zaleceniami w orzeczeniu. Każdy uczeń może uczestniczyć w bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych, na 

których rozwija swoje zainteresowania. Konkursy, akademie, zawody, koncerty, zarówno szkolne jak i 
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międzyszkolne to również formy aktywności naszych uczniów. Uczniowie mogą uczestniczyć w 

wycieczkach krajowych i zagranicznych oraz zorganizowanych formach wypoczynku letniego. 

Wypoczynek jest realizowany w ramach projektów przy wsparciu sponsorów. Absolwenci szkoły 

kontynuują naukę w tutejszej zasadniczej szkole zawodowej. 

 

• Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna oraz Branżowa Szkoła Zawodowa I stopnia Specjalna  

Kształcenie na kierunkach: Stolarz, Cukiernik, Kucharz 

           Zasadnicza Szkoła Zawodowa/ Branżowa Szkoła Zawodowa I Stopnia Specjalna  będąca częścią 

Zespołu Placówek Edukacyjno -Wychowawczych  powstała 1992 roku. Jej zadaniem jest kształcenie 

młodzieży o szczególnych potrzebach edukacyjnych, szczególnie młodzież niepełnosprawną 

intelektualnie oraz niepełnosprawną ruchowo.  

          Nauka zawodu odbywa się w trzy letnim cyklu kształcenia. Zajęcia dydaktyczne i praktyczne 

odbywają się na terenie naszej placówki, a absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły 

zawodowej w obranym kierunku. Każdy absolwent ma możliwość przystąpienia do zewnętrznego 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez OKE w Łodzi.  

 

       Dzięki istniejącym przy naszym Zespole Grupom Wychowawczym uczniowie mają możliwość 

zakwaterowania oraz całodobowego wyżywienia w miejscu nauki. Nasze pracownie zajęć praktycznych 

są równocześnie pracowniami egzaminacyjnymi OKE. Jesteśmy jednym z niewielu w  województwie 

ośrodkiem egzaminacyjnym w kształconych przez nas zawodach. Na terenie placówki znajduje się dwie 

pracownie cukiernicze, dwie kucharskie i trzy do zajęć stolarskich.  

 

• Szkoła Przysposabiająca do Pracy  

           Szkoła Przysposabiająca do Pracy zapewnia kontynuację procesu edukacyjno – terapeutycznego po 

ukończeniu gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w  stopniu umiarkowanym, 

znacznym oraz niepełnosprawnością sprzężoną. Celem nadrzędnym jest przygotowanie naszych uczniów 

do dojrzałego życia w społeczeństwie wspomaganie autonomii, utrwalanie dotychczasowych i nabywanie 

nowych umiejętności dotyczących funkcjonowanie osobistego oraz przygotowania do podjęcia 
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aktywności zawodowej w warsztatach pracy chronionej, warsztatach terapii zajęciowej i we własnym 

gospodarstwie domowym. 

● Grupy wychowawcze 

          Grupy wychowawcze są drugim domem dla uczniów naszej Placówki. Zapewniamy całodzienne, 

tanie, smaczne i urozmaicone wyżywienie, doskonałe warunki do nauki oraz szeroką ofertę rozwoju 

zainteresowań. Cele pracy w grupach wychowawczych zgodne są z ogólnymi założeniami opiekuńczo-

wychowawczymi Placówki. Pomagamy dzieciom i młodzieży w  kształtowaniu talentu, wyrównywaniu 

szans, zdobywaniu wiedzy i umiejętności pozwalających sprostać wyzwaniom czekającym na nich w 

dorosłym życiu. Naszym nadrzędnym celem jest wszechstronny rozwój dziecka w atmosferze pełnej 

akceptacji, życzliwości, troski i bezpieczeństwa. Całodobową opiekę wychowawczą sprawuje przyjazna i 

życzliwa młodzieży wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Wychowawcy starają się stworzyć 

wychowankom drugi dom tak, aby w czasie pobytu w Placówce mogli oni spędzić czas w miłej, rodzinnej 

atmosferze.  

        

        W Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych poza Ośrodkiem funkcjonuje: 

● Liceum Ogólnokształcące  

             Uczniowie są przyjmowani na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Uczniowie spoza powiatu przyjmowani są poprzez skierowanie do nauki w placówce. Mała liczebność 

uczniów w klasach (do 12 osób), sprzyja realizacji indywidualnych dostosowań form i metod pracy do 

potrzeb danego ucznia. Uczniowie mogą pobierać naukę do 24 roku życia. Nauka kończy się w klasie 

trzeciej. Uczniowie mają możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego. Uczniowie uczestniczą w 

zajęciach rewalidacyjnych, zgodnie z zaleceniami w orzeczeniu. Każdy uczeń może uczestniczyć w  

bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych, na których rozwija swoje zainteresowania.  

 ● Szkoła policealna 

       Uczniowie  Szkoły Policealnej Specjalnej zdobywają wiedzę z teoretycznych przedmiotów 

zawodowych i umiejętności praktyczne w zakresie zawodu, w których prowadzone jest kształcenie. 

Nauka odbywa się w niewielkich oddziałach klasowych. Podstawową formą pracy w Szkole Policealnej 

Specjalnej są zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego prowadzone w  systemie klasowo-
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lekcyjnym. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w formie ćwiczeń prowadzonych w  pracowniach 

szkolnych funkcjonujących w szkole. 

 

● Bursa szkolna 

        Bursa Szkolna jest placówką wspierającą pracę dydaktyczno – wychowawczą szkół, do których 

uczęszczają nasi wychowankowie. Wspomagamy też rodziców w sprawowaniu opieki i  w   wychowaniu 

młodzieży, przebywającej w związku z nauką poza domem rodzinnym. Współpracujemy z ośrodkami 

pomocy społecznej, klubami sportowymi oraz fundacjami i  stowarzyszeniami działającymi na rzecz 

dzieci i młodzieży.  

Nasi wychowankowie mają do dyspozycji: 

    pokoje mieszkalne,  

    dostęp do Internetu; 

    siłownię  

    świetlicę wyposażoną w  telewizor; 

    stołówkę oraz pomieszczenie wyposażone w kuchenkę mikrofalową,  

   czajnik, i żelazko. 

 

● Wczesne Wspomaganie Rozwoju 

          Wczesne wspomaganie rozwoju to zajęcia, mające na celu stymulowanie rozwoju 

psychoruchowego i psychospołecznego dzieci z niepełnosprawnością. W ramach wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecko może uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych. 

Wczesne wspomaganie to także objęcie wsparciem rodziny, aby jeszcze lepiej spełniała swoje funkcje i 

wspierała rozwój małych pociech. Podstawowa forma terapii, oferowana przez placówkę to terapia 

psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna oraz rehabilitacja ruchowa. Dzieci realizujące wczesne 

wspomaganie rozwoju uczestniczą w terapii psychologicznej, pedagogicznej (terapia prowadzona przez 
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oligofrenopedagoga, surdopedagoga lub tyflopedagoga, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia 

pedagogiczna ukierunkowana na przygotowanie do podjęcia nauki w szkole), logopedycznej, w 

rehabilitacji ruchowej oraz terapii integracji sensorycznej. Ponadto, rodzicom i opiekunom naszych 

podopiecznych oferujemy możliwość uczestnictwa w zajęciach o charakterze instruktażowym, 

poradnictwo specjalistyczne oraz wychowawcze, poradnictwo w zakresie doboru sprzętu ortopedycznego 

oraz innego rodzaju pomocy terapeutycznych, indywidualne wsparcie psychologiczne w sytuacjach 

kryzysowych oraz możliwość uczestnictwa w terapii rodzin. 

Liczba oddziałów placówce – stan na 26.03.2018 rok 

18 oddziałów 

-ogólna liczba uczniów 173, w tym 60 dziewczynek i 113 chłopców 

-liczba nauczycieli – 86, w tym 16 mężczyzn i 70 kobiet  

( 1 psycholog - K, 1 pedagog - K, 5 logopedów - K, 4 rehabilitantów – 1 M, 3 K, wychowawców w 

grupach wychowawczych 16: 5M, 11 K,  nauczyciele przedmiotu: 14M, 56K   

Prowadzone są zajęcia pozalekcyjne tj. zbiórki harcerskie - prowadzone przez 2 instruktorów metodą 

harcerską,  koło turystyczne ,,Obierzyświat" - prowadzone przez 1 nauczyciela. 
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      Diagnoza potrzeb  przeprowadzona w Zasadniczej Szkole Zawodowej Zespołu Placówek 

Edukacyjno-Wychowawczych powstała w celu zaplanowania działań zmierzających do wzrostu 

efektywności pracy szkoły. Diagnoza została opracowana na podstawie analizy wyników badań 

ankietowych, opinii uczniów, nauczycieli, dokumentacji szkolnej oraz potrzeb rynku pracy i 

oczekiwań pracodawców. Uwzględnione zostały dane statystyczne zawarte w Monitoringu 

zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Skarżyskim z listopada 2015 roku. 

Podczas analizy szczególną uwagę zwrócono na indywidualne potrzeby oraz możliwości  

psychofizyczne uczniów.  

Dane statystyczne: 

W skład Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych  wchodzi: 

- Przedszkole Specjalne 

-  Liceum Ogólnokształcące Specjalne, 

-  Szkoła Policealna Specjalna  

-  Bursa Szkolna, 

-  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w ZPEW: 

-  Szkoła Podstawowa Specjalna  

-  Gimnazjum Specjalne  

-  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna / Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna 

-  Szkoła Przysposabiająca do Pracy 

-  Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (od 2014r.) 

 Oferta edukacyjna obejmuje kształcenie w następujących zawodach: 

- kucharz 

- cukiernik 

- stolarz 

          Zasadnicza Szkoła Zawodowa/ Branżowa Szkoła Zawodowa I Stopnia Specjalna jest 

częścią Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych. Jej zadaniem jest kształcenie 

młodzieży o szczególnych potrzebach edukacyjnych, szczególnie młodzież niepełnosprawną 

intelektualnie oraz niepełnosprawną ruchowo. 

        Nauka zawodu odbywa się w trzy letnim cyklu kształcenia. Zajęcia dydaktyczne i 

praktyczne odbywają się na terenie naszej placówki, a absolwenci otrzymują świadectwo 

ukończenia szkoły zawodowej w obranym kierunku. Każdy absolwent ma możliwość 
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przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi . Dzięki temu, uczniowie nie 

muszą dojeżdżać do ośrodków egzaminacyjnych w innych, często odległych miastach. 

 

Zajęcia pozalekcyjne 

Na terenie placówki organizowane są zajęcia dodatkowe o charterze rewalidacyjnym wynikające                

z indywidualnych potrzeb uczniów . 

 

Misja Placówki 

- kształcenie, wychowanie, przygotowywanie do życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

intelektualnie, ruchowo z zaburzeniami sensorycznymi oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

na miarę ich możliwości na czterech etapach edukacyjnych, 

-  wszechstronny rozwój i przygotowanie do podejmowania dalszej nauki, ponoszenia 

odpowiedzialności za samodzielne życiowe decyzje młodych ludzi na progu dorosłości, 

-  rozwijanie u dzieci i młodzieży zainteresowań, uzdolnień, tworzenie możliwości do 

odkrywania indywidualnych potrzeb i ich realizację, 

-  umożliwianie poprzez wyposażenie młodych ludzi w odpowiednią wiedzę i umiejętności 

satysfakcjonującego uczestnictwa w życiu społecznym, rodzinnym, publicznym  i kulturalnym. 

 

         Placówka nie oddziela dziecka od jego rodziny, rówieśników i środowiska. Podstawową 

zasadą pracy jest indywidualizacja wymagań, metod, form, doboru środków dydaktycznych, 

wychowawczych, rewalidacyjnych oraz organizacji i tempa pracy. 

 

Wizja szkoły 

         Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych – to placówka nowoczesna, 

specjalistyczna, bezpieczna, otwarta na potrzeby środowiska lokalnego, odważnie podejmująca 

wyzwania edukacji na poziomie europejskim. Jest przyjazna, pierwszoplanowe miejsce w niej 

zajmuje dziecko na różnych etapach swojego rozwoju. Ma na celu wszechstronny rozwój 

ucznia/wychowanka (intelektualny, psychiczny, społeczny, zdrowotny, duchowy, estetyczny) w 

zgodzie z wolą rodziców przy wsparciu nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły oraz jej 

sojuszników. Pomaga uczniom/wychowankom w najbardziej racjonalnym wykorzystaniu tych 

zasobów intelektualnych  i osobowościowych. Zespół, jako placówka specjalistyczna, dzieli się 

wiedzą z innymi nauczycielami, prowadzi działalność kulturową i popularyzuje swoje 

osiągnięcia w środowisku. Organizuje różnorodne imprezy szkolne (patriotyczne, ekologiczne, 
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okolicznościowe, sportowe, kulturowe). 

W Zespole przebywają i uczą się dzieci, młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

terapeutycznymi. Aktualnie do naszej placówki uczęszczają osoby z: 

- upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowany, znacznym i głębokim  

- niepełnosprawnością ruchową  

- niedosłuchem i niedowidzeniem  

- z autyzmem  

- ze sprzężonymi niepełnosprawnościami  

           Staramy się jak najlepiej przygotowywać naszych wychowanków do życia w 

społeczeństwie. Rozwijamy w nich poczucie bezpieczeństwa, szacunek dla siebie i innych, 

poczucie godności, odpowiedzialności i niezależności osobistej. Organizacja szkoły i jej 

działalność podporządkowana jest przede wszystkim wszechstronnemu rozwojowi wychowanka. 

Wszelkie działania rewalidacyjno-wychowawcze mają na celu dobro wychowanka. Szkoła jest 

placówką,  w której uczniowie mogą cały swój wysiłek i czas skupić na nauce i rozwijaniu 

swoich zainteresowań i życiowych pasji. 

 

Informacje o potrzebach pracodawców z terenu powiatu skarżyskiego 

 

        Dane przedstawiono na podstawie raportu rocznego opracowanego w ramach Monitoringu 

zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Skarżyskim z Listopada 2015 roku. 

Sprawozdanie dotyczy danych za 2015 rok. ( aktualizacja danych nastąpi 28 kwietnia 2017 roku) 

     W roku 2015 wykazano, iż w szczególnej sytuacji na rynku pracy znalazło się 285 osób 

niepełnosprawnych, co stanowi 4,91% w stosunku do ogółu. W populacji osób bezrobotnych w 

2015 r. nadal największy odsetek stanowiły osoby z wykształceniem zawodowym – 28,96%.  

Analiza zawarta  w powyższym Monitoringu pozwoliła nam na uzyskanie informacji o cechach 

kandydatów, które w opinii pracodawców odgrywają kluczową rolę w procesie rekrutacji, a 

także  wskazują na umiejętności brakujące potencjalnym pracownikom.  

Brakujące umiejętności i uprawnienia , które według pracodawców mają wpływ na znalezienie 

odpowiednich kandydatów- analiza dotyczy zawodów  w których kształcą się nasi uczniowie: 

( wskaźnik procentowy oznacza odsetek wskazań odpowiedzi „ tak” przez pracodawców) 

a) Kucharze  

- planowanie pracy i organizacji pracy własnej-  7,69% 

- przedsiębiorczość, inicjatywność, kreatywność -7,56% 

- obsługa komputera i wykorzystanie Internetu- 6,56% 
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- znajomość języków obcych- 4,56% 

- sprawność psychofizyczna i psychomotoryczna- 4,13% 

- czytanie ze zrozumieniem i pisanie tekstów w języku polskim- 2,56% 

- komunikacja ustna/ komunikatywność-  2,56% 

- współpraca w zespole- 2,56% 

- wyszukiwanie informacji, analiza i wyciąganie wniosków-  2,56% 

- wywieranie wpływu- 2,56% 

b) Cukiernicy 

- komunikacja ustna/ komunikatywność- 7,69% 

- obsługa komputera i wykorzystanie Internetu- 7,69 % 

- planowanie pracy i organizacji pracy własnej-  7,69% 

- przedsiębiorczość, inicjatywność, kreatywność- 7,69 % 

- sprawność psychofizyczna i psychomotoryczna- 7,69 % 

- przedsiębiorczość, inicjatywność, kreatywność -6,76% 

- współpraca w zespole- 6,69 % 

- wywieranie wpływu- 6,69 % 

- zarządzanie ludźmi\ przywództwo-  6,69% 

c) Stolarze 

- obsługa komputera i wykorzystanie Internetu - 7,69% 

- obsługa, montaż i naprawa urządzeń- 7,69% 

- planowanie i organizacja pracy własnej- 7,69% 

- przedsiębiorczość, inicjatywność, kreatywność- 7,69% 

- sprawność psychofizyczna i psychomotoryczna- 7,69% 

- czytanie ze zrozumieniem i pianie tekstów w języku polskim- 7,69% 

- komunikacja ustna/ komunikatywność- 7,69% 

- wykonywanie obliczeń- 7,69% 

- wyszukiwanie informacji, analiza i wyciąganie wniosków- 7,69 % 

- wywieranie wpływu- 7,69% 

- zarządzanie ludźmi/ przywództwo- 7,69% 

- znajomość języków obcych- 7,69 % 

     Jak wynika z powyższych danych, najbardziej pożądaną przez pracodawców u potencjalnych 

pracowników cechą lub umiejętnością jest doświadczenie zawodowe, planowanie i organizacja 

pracy własnej, przedsiębiorczość, inicjatywność i kreatywność  oraz czytanie ze zrozumieniem i 

pisanie tekstów w języku polskim. Problem stanowi również brak umiejętności obsługi 
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komputera i wykorzystania Internetu, znajomość języków obcych czy współpraca w zespole.  

Potrzeby uczniów 

 

        W Placówce przeprowadzono diagnozę specjalnych potrzeb edukacyjnych u poszczególnych 

uczniów po konsultacjach z psychologiem, a także każdy nauczyciel samodzielnie. Placówka 

współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. 

Wśród dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wyróżnia się trudności dydaktyczne  

przejawiające się w rozmaitych dziedzinach wiedzy i umiejętności szkolnych. W naszej placówce 

obserwuje się szeroki wachlarz niepowodzeń szkolnych wynikających, bądź będących w ścisłym związku 

z jednostką chorobową ucznia. Są to trudności w: 

- czytaniu,  

- pisaniu,  

- nauce języków obcych, 

- matematyki (operacje na liczbach, tabliczka mnożenia), geometrii,  

- muzyce (odtwarzanie melodii, rytmu, czytanie nut), 

- czynnościach ruchowych (odtwarzanie sekwencji ruchów, rzut piłką),  

- plastyce (rysowanie),  

- geografii (czytanie mapy),  

- biologii i chemii (zapis reakcji chemicznych),  

- historii (chronologia).  

Wszyscy uczniowie wykazują wyżej wymienione trudności w nauce.  

 

Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych jest oparta na wielospecjalistycznej ocenie poziomu 

funkcjonowania ucznia.  

 

Zespół, w skład którego wchodzą wychowawcy, specjaliści pracujący z dzieckiem oraz 

nauczyciele, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny 

poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku lub uczniowi. 

 

Oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w  

zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią 

specjalistyczną.   

 

Wielospecjalistyczną  ocenę poziomu funkcjonowania  ucznia opracowujemy  na podstawie 

informacji o dziecku i jego specjalnych potrzebach z następujących źródeł:  

• z  orzeczeń  wydawanych  przez  poradnie  psychologiczno - pedagogiczne,  zawierających 
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specjalistyczną diagnozę   

• z wywiadów i rozmów z rodzicami,  

• od lekarzy i specjalistów leczących dziecko, z dokumentacji medycznej dostarczonej przez rodziców,  

• od innych specjalistów pracujących z dzieckiem (np. rehabilitantów, terapeutów, kuratorów sądowych),  

• z obserwacji nauczycieli, które dotyczą funkcjonowania ucznia w klasie, szkole (między innymi z  

analizy wytworów dziecka),  

• z  badań  specjalistycznych  (psychologicznych - WAIS-R; WISC-R, Matryce Ravena, logopedycznych 

– Afa-Skala, Logopedia) prowadzonych w szkole,  

• z dokumentacji prowadzonej przez wychowawcę klasy.   

 

Rodzaje specjalnych potrzeb edukacyjnych w Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych 

(SEP) : 

 

niepełnosprawność intelektualne w stopniu: 

lekkim - 22 M + 16 K 

umiarkowanym/znacznym - 44 M + 18 K 

głębokim - 11 M + 11 K 

 

Słabosłyszący - 5 M + 3 K 

niepełnosprawność ruchowa w tym afazja - 19 M + 10 K 

autyzm /asperger - 10 M + 1 K 

słabowidzący - 2 M + 1 K 

 

Ogółem: 113 M + 60 K = 173 

 

WNIOSKI: 

 

Ogólne wnioski wynikające z ewaluacji dotyczące modułu dydaktycznego wskazują, że uczniowie 

nabywają wiadomości i umiejętności w stopniu raczej przeciętnym. Osiągają podobne lub nieco lepsze 

wyniki w nauce. Służy temu względna systematyczność w sprawdzaniu wiedzy i umiejętności, dość 

częste prace klasowe i wspólne z uczniami analizowanie ich wyników, a także uwzględnianie możliwości 

rozwojowych uczniów. 
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Potrzeby: 

- Indywidualne zajęcia z języka polskiego:  

Wszyscy uczniowie ZPEW posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na  

rodzaj niepełnosprawności. Orzeczenia wydawane są przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.  

Uczniowie charakteryzują się niższym niż przeciętne funkcjonowaniem intelektualnym. Wszystkie 

funkcje poznawcze odbiegają od normy.  Spostrzeganie jest niedokładne, wybiórcze. Obniżona jest 

zdolność koncentracji uwagi. Mają dobrą pamięć mechaniczną, czyli potrafią coś odtworzyć ale nie 

rozumieją.  W związku z zaburzonymi wyższymi formami myślenia, utrudnione jest zdobywanie wiedzy. 

Uczniowie tacy potrzebują powtarzania oraz utrwalania wiedzy. Istnieje potrzeba dodatkowych 

zindywidualizowanych zajęć z języka polskiego, dzięki którym uczniowie będą mieli możliwość 

powtórzenia nabytych informacji.  Dlatego też nieraz wydłużany jest dla nich etap kształcenia. Potrzebują 

więcej czasu na opanowanie wiedzy.  Zadaniem zajęć z języka polskiego jest utrwalenie i 

poszerzenie wiedzy i umiejętności, a także rozwój indywidualnych zainteresowań . 

Zajęcia będą miały  na celu rozwijanie kluczowych umiejętności, wyrównywanie poziomu 

wiedzy  i umiejętności z zakresu pisania, czytania oraz ćwiczenia i utrwalania nabytych 

wiadomości. Indywidualna  forma pracy oraz dobór odpowiednich ćwiczeń przyczynią się do 

dobrego przygotowania uczniów do dalszej nauki, rozbudzą motywację do pracy i pokonywania 

trudności. Nasi wychowankowie wymagają ciągłego utrwalania i powtarzania nabytych umiejętności i 

wiadomości.  Wielu z nich ma trudności w czytaniu i pisaniu, dlatego indywidualne zajęcia z języka 

polskiego pozwolą im nabyć te ważne w dorosłym życiu umiejętności. Uczniowie uczęszczający do 

naszej placówki posiadają orzeczenia o specjalnej potrzebie kształcenia z czym wiąże się 

indywidualizacja metod i form pracy. Analiza śródroczna języka polskiego wykazała także, iż  

uczniowie mają trudności ze zrozumieniem tekstu czytanego, problemy z doborem odpowiedniego 

słownictwa przy tworzeniu zdań, brak umiejętności zaprezentowania swojej osoby podczas potencjalnej 

rozmowy kwalifikacyjnej w sprawie pracy, brak umiejętności napisania listu motywacyjnego czy CV. 

Wśród dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wyróżnia się trudności dydaktyczne  

przejawiające się w rozmaitych dziedzinach wiedzy i umiejętności szkolnych. W naszej 

placówce obserwuje się szeroki wachlarz niepowodzeń szkolnych wynikających, bądź będących 

w ścisłym związku z jednostką chorobową ucznia. Są to trudności w: 

- czytaniu,  

- pisaniu,  

- nauce języków obcych, 

- matematyki (operacje na liczbach, tabliczka mnożenia), geometrii,  

- muzyce (odtwarzanie melodii, rytmu, czytanie nut), 

- czynnościach ruchowych (odtwarzanie sekwencji ruchów, rzut piłką),  
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- plastyce (rysowanie),  

- geografii (czytanie mapy),  

- biologii i chemii (zapis reakcji chemicznych),  

- historii (chronologia).  

Wszyscy uczniowie wykazują wyżej wymienione trudności w nauce.  

 

Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych jest oparta na wielospecjalistycznej ocenie 

poziomu funkcjonowania ucznia.  

 

Zespół, w skład którego wchodzą wychowawcy, specjaliści pracujący z dzieckiem oraz 

nauczyciele, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej 

oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku lub uczniowi. 

 

Oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, 

w  zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym 

poradnią specjalistyczną.   

 

Wielospecjalistyczną  ocenę poziomu funkcjonowania  ucznia opracowujemy  na 

podstawie informacji o dziecku i jego specjalnych potrzebach z następujących źródeł:  

• z  orzeczeń  wydawanych  przez  poradnie  psychologiczno - pedagogiczne,  zawierających 

specjalistyczną diagnozę   

• z wywiadów i rozmów z rodzicami,  

• od lekarzy i specjalistów leczących dziecko, z dokumentacji medycznej dostarczonej przez 

rodziców,  

• od innych specjalistów pracujących z dzieckiem (np. rehabilitantów, terapeutów, kuratorów 

sądowych),  

• z obserwacji nauczycieli, które dotyczą funkcjonowania ucznia w klasie, szkole (między 

innymi z  analizy wytworów dziecka),  

• z  badań  specjalistycznych  (psychologicznych - WAIS-R; WISC-R, Matryce Ravena, 

logopedycznych – Afa-Skala, Logopedia) prowadzonych w szkole,  

• z dokumentacji prowadzonej przez wychowawcę klasy.   
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- Indywidualne zajęcia z języka angielskiego: 

W zakresie języków obcych przejawiają trudności  w wymawianiu , odtwarzaniu oraz zapamiętywaniu 

słówek. W  zakresie matematyki zauważa się problemy z wykonywaniem złożonych działań, języku 

polskim są to:  czytania ze zrozumieniem,  wymagają więcej czasu na wykonanie zadania. W szkole jest 

niewielka ilość godzin języka polskiego, języka obcego , matematyki czy informatyki.  

 

- Indywidualne zajęcia socjoterapeutyczne: 

 

Potrzebne są  także indywidualne zajęcia socjoterapeutyczne.   

Uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych niezbędne są także indywidualne zajęcia 

socjoterapeutyczne - leczenie zaburzeń psychicznych, polegająca na wykorzystywaniu oddziaływań 

natury społecznej. Na zajęcia socjoterapeutyczne mogą i powinny uczęszczać osoby, które mają 

zdiagnozowane  zaburzenia w zachowaniach typu nadpobudliwość ruchowa, agresja, zahamowania, niska 

samoocena, nieśmiałość, strach przed relacjami z rówieśnikami. Zajęcia socjoterapeutyczne mają za 

zadanie wspomagać dzieci w rozwoju i przyjmowaniu, rozumieniu rzeczywistości przez realizację celów 

rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych. Takie zajęcia są niezbędne dla naszych podopiecznych, 

którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  

Zajęcia mają na celu przyczynić się do poprawy społecznego i emocjonalnego funkcjonowania 

uczestników projektu. Tematyka  zajęć powiązana z sytuacją i problemami młodzieży, z 

budowaniem poczucia własnej wartości, nauką umiejętności społecznych, komunikacją 

interpersonalną, doskonaleniem umiejętności zachowań asertywnych, nauką komunikowania i 

rozpoznawania swoich emocji oraz nauką radzenia z agresją. 

Zakres tematyczny: - diagnoza psychologiczno -pedagogiczna - budowanie poczucia własnej 

wartości - aktywizacja młodzieży w społeczności - komunikacją interpersonalną - nauka radzenia 

z agresją. 

Program zajęć socjoterapeutycznych jest formą pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

adresowaną do dzieci z zaburzeniami zachowania i zaburzeniami emocjonalnymi.  Zaburzenia te 

zakłócają proces socjalizacji, utrudniają rozwój osobisty i społeczny dzieci,  powodują i nasilają 

trudności szkolne.  

Istotą programu socjoterapeutycznego jest realizacja celów: 

 terapeutycznych - dostarczanie wzorców zachowań pożądanych umożliwiających 

wypróbowanie i wyćwiczenie tych zachowań oraz odreagowanie napięć emocjonalnych, 

 edukacyjnych -  zapoznanie z zagadnieniami, które ułatwiają funkcjonowanie społeczne 

dzieci i radzenie sobie z problemami, umiejętność rozwiązywania konfliktów, 
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rozpoznawania i nazywania emocji, pełnienia ról społecznych.  poznawanie swoich 

mocnych stron itp., 

 rozwojowych -  zaspokajanie potrzeb związanych  z etapem  rozwojowym dzieci w 

młodszym wieku szkolnym: potrzeby aktywności ruchowej, zabawy, ciekawości 

poznawczej, kontaktów z rówieśnikami.  

 

Ze względu na specyfikę pracy w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych oraz 

indywidualizację pracy z wychowankami niezbędne są zajęcia indywidualne z socjoterapii, by 

wzmocnić wartość osobistą naszych podopiecznych, ich poczucie wartości. Dzieci w ZPEW są 

wycofane i wyobcowane ze względu na swoją niepełnosprawność, dlatego zasadne jest 

przydzielić uczestnikom indywidualne zajęcia z socjoterapii.  

 

Zajęcia grupowe rewalidacyjne zgodne z orzeczeniami o potrzebie specjalnego kształcenia: 

Zajęcia rewalidacyjne to przywracanie człowiekowi pełnej sprawności. Jest to proces 

wychowawczy, z zaplanowanymi celami, uwzględniający wiedzę teoretyczną i działanie 

skierowane na osobę niepełnosprawną; usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i 

intelektualnych. Celem zajęć rewalidacyjnych nie jest wyrównywanie braków – jego celem jest 

stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze. 

W ramach pracy rewalidacyjnej, uwzględniamy  specyfikę zajęć - Stawianie zadań 

dostosowanych do możliwości dziecka i zapewnienie warunków poprawnego wykonywania 

ćwiczeń z uwagi na specjalne potrzeby edukacyjne uczestników. Powolne, systematyczne 

przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych, od prostych do bardziej złożonych. 

Zapewnienie warunków do utrwalania prawidłowych umiejętności i likwidowania 

niekorzystnych nawyków. Dostosowywanie czasu trwania poszczególnych ćwiczeń do 

wydolności dziecka. Mobilizowanie dziecka do wykonywania zadań poprzez stosowanie 

różnorodnych form ćwiczeń 

Zajęcia rewalidacyjne mają wyrównać braki w nauce, a także poprzez odpowiednie ćwiczenia, 

rozwijać procesy poznawcze, usprawniać koordynację ruchową oraz usuwać trudności w 

czytaniu, pisaniu i rachowaniu.  
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Zajęcia z rehabilitacji: 

Rehabilitacja polega na kompleksowym i zespołowym działaniu, które ma na celu przywrócenie 

pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej. Celem rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego jest jak najpełniejsze włączenie go w codzienność oraz uczenie go sprostania 

zadaniom dnia codziennego. Usprawnianie poprzez rehabilitację polega przede wszystkim na 

systematycznym pobudzaniu do psychoruchowego rozwoju dziecka w następującym zakresie: 

- kontroli postawy oraz ruchów lokomocyjnych, 

- koordynacji w zakresie ruchowo-czuciowo-słuchowej, 

- odczuwanie własnego ciała oraz orientacja w czasie i przestrzeni, 

- odczuwanie własnego ciała. 

 Zajęcia z rehabilitacji to kinezyterapię czyli leczenie ruchem (ćwiczenia o działaniu 

miejscowym i o działaniu ogólnoustrojowym), fizykoterapię (stosowanie w celach leczniczych 

różnego rodzaju energii wytwarzanej za pomocą aparatury) i masaż.  

Rehabilitacja jest niezbędna dla uczestników projektu ze względu na ich różnorodne stopnie 

niepełnosprawności np. ruchowa. 

 

- Indywidualne zajęcia z matematyki: 

Na podstawie analizy śródrocznych wyników nauczania , stwierdzono problemy w edukacji 

matematycznej, zawierające się w standardach : rozumienie, wykorzystanie wiedzy w praktyce, 

korzystanie z informacji sprawność rachunkowa itp., wyniki śródrocznych ocen z języka angielskiego są 

również niezadowalające , średnia ocen jest poniżej 3, co wymaga zwiększenia godzin. Jak wynika z 

analizy dotyczącej zajęć z informatyki uczniowie na cały etap szkolny mają tyko przez jeden rok 1  

godzinę /tyg. A średnia ocen uczniów z tego przedmiotu wyniosła poniżej 3 ( dziewczynki i chłopcy 

osiągają wyniki na podobnym poziomie).   

 

Technologie informacyjno-komunikacyjne: 

 W ZPEW  technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane są głównie do 

prowadzenia zajęć dydaktycznych ale również do pracy rewalidacyjnej. Podczas zajęć                          

z wykorzystaniem TIK urządzenia multimedialne są elementem terapii, ale również źródłem 

informacji . Uczeń może odreagować  stres  słuchając relaksacyjnej muzyki, poszerza swoją 

wiedzę grając w gry edukacyjne, tworząc pocztę mailową i profile na stronach 
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społecznościowych  lub chociażby oglądając filmy edukacyjne.  Ponadto dzięki  np. tablicy 

multimedialnej uczniowie   przy wykorzystaniu bardzo istotnej w przypadku osób  

niepełnosprawnych intelektualnie wizualizacji oraz dostępnym oprogramowaniu  łatwiej 

zdobywają wiedzę. Nauczyciele korzystają najczęściej z dostępnych bezpłatnie  w  Internecie 

pomocy  edukacyjnych z danego przedmiotu ( np. wydawnictwo Operon, Sokrates  czy Nowa 

Era)  lub płyt cd dołączonych do podręczników przedmiotowych. Nauczyciele tworzą sami 

prezentacje multimedialne, wyświetlają filmy edukacyjne czy wizualizują niektóre czynności np. 

przydatne podczas zajęć praktycznej nauki zawodu.  Ze względu na brak dostosowanych 

programów do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym nauczyciele muszą często modyfikować 

gotowe programy lub samemu tworzyć różne prezentacje multimedialne w celu optymalnego 

przekazu niezbędnej wiedzy wymaganej do realizacji podstawy programowej.  W przypadku np. 

zajęć  rewalidacyjnych, komputer staje się łącznikiem między uczniem  a nauczycielem.  Zdarza 

się, że uczniowie niepełnosprawni  nie potrafią pisać odręcznie lub mają z tym trudności , ale 

pisanie na telefonie lub komputerze jest dla nich łatwiejsze  i zwiększa ich komunikację  z 

prowadzącym. W trakcie zajęć rewalidacyjnych uczniowie korzystają  z różnych programów 

edukacyjnych, słuchają muzyki, słuchowisk, czy oglądają filmy profilaktyczne. Wykorzystanie 

multimediów ma również ogromne zastosowanie w pracy terapeutycznej tj. profilaktyka czy 

relaksacja. Podsumowując nauczyciele wykorzystują Tik podczas zajęć  z SPE w następujący 

sposób wraz z liczbą uczniów objętych działaniami : 

 

- programy edukacyjne do zajęć rewalidacyjnych ( K-48, M-73) 

- prezentacje oraz pomoce  multimedialne do realizacji zajęć przedmiotowych ( K-48, M-73) 

- projekcja filmów edukacyjnych oraz fabularnych ( K- 59, M- 84) 

- projekcja filmów profilaktycznych ( K- 48, M-73) 

- rozwijanie umiejętności informatycznych na lekcjach informatyki tj. umiejętność korzystania z 

przeglądarki internetowej, umiejętność obsługi komputera oraz innych urządzeń 

multimedialnych, korzystanie z portali społecznościowych, obsługa podstawowych programów 

MS Office, umiejętność zakładania oraz korzystania z poczty mailowej ( K-19, M-30)  

- słuchanie np. muzyki , dźwięków otoczenia słuchowisk z odtwarzaczy mp3 (K- 59, M- 84) 

 

 

Na których zajęciach w szczególności wykorzystywane są technologie informacyjno- 

komunikacyjne. 
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Technologie informacyjno- komunikacyjne wykorzystywane są prawie na wszystkich zajęciach 

w zależności od możliwości technicznych oraz posiadanego oprogramowania tj. :  zajęciach 

rewalidacyjnych , na zajęciach w grupach rewalidacyjno-wychowawczych,  zajęciach 

dydaktycznych tj. informatyka, język polski, język angielski, język rosyjski, matematyka, fizyka, 

chemia, biologia, geografia, zajęcia techniczne, informatyka, WOS, Edukacja dla 

bezpieczeństwa, WDŻ, podczas zajęć z zakresu edukacji wczesnoszkolnej oraz przedszkolnej.  

Liczba uczniów uczestniczących w poszczególnych zajęciach: 

 

 

- informatyka/ zaj. informatyczne ( K-19, M-30) 

- zajęcia rewalidacyjne ( K- 48, M-73) 

- zajęcia w grupach rewalidacyjno- wychowawczych  ( K-11, M-11)  

- edukacja przedszkolna ( K-8, M-  4) 

- edukacja wczesnoszkolna ( K- 5, M- 5) 

- język angielski ( K- 27, M- 33) 

- język rosyjski ( K- 4, M- 11) 

- matematyka-( K- 19,M- 30) 

-fizyka- ( K- 5,M- 12) 

- chemia ( K- 5, M- 12) 

- biologia ( K- 5, M- 12) 

- geografia ( K- 5, M- 12)  

- zaj. Techniczne/technika ( K- 10, M- 33) 

- muzyka / muzyka z rytmiką( K- 10 M- 28) 

- WOS ( K- 15, M- 32) 

- edukacja dla bezpieczeństwa ( K- 11,M- 15) 

- j. polski ( K- 19, M- 30) 

- przyroda ( K- 3, M- 8) 

- historia/ historia i społeczeństwo ( K- 8, M-20 ) 

- praktyczna oraz teoretyczna nauka zawodu ( K- 11, M- 10) 

- zajęcia przysposobienia do pracy ( K- 13, M- 16) 
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Na jakie trudności napotykają nauczyciele w Państwa placówce w zakresie kształtowania  i 

rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów ? 

 

W zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów, największymi 

trudnościami jest : 

- przestarzały sprzęt  ( K- 50, M- 5 ) 

- mało dostosowane do pracy z uczniem niepełnosprawnym oprogramowania ( dostępne 

materiały edukacyjne, nauczyciele muszą sami dostosowywać ponieważ dzieci nie zawsze są w 

stanie zrozumieć tekst, komentarze czy polecenia  z programów ogólnodostępnych. Wówczas 

nauczyciele korzystają z tych pomocy wybiórczo)   ( K- 45, M- 3) 

- zbyt mała ilość laptopów, tablic multimedialnych,  odtwarzaczy mp3, brak tabletów dla 

uczniów, urządzeń wielofunkcyjnych ( nauczyciele często korzystają z prywatnych laptopów) ( 

K- 47, M- 4) 

- brak aktualnych oprogramowań do tablic multimedialnych  ( K- 40,  M- 4) 

- brak środków finansowych na najnowocześniejsze oprogramowanie, programy edukacyjne oraz 

na aktualizację  licencji  (K- 50,  M- 4) 

- zbyt mała liczba bezpłatnych szkoleń w zakresie korzystania z technologii informacyjnej               

( K- 30, M- 3 ) 

- zbyt mała ilość zajęć komputerowych  , powodująca ograniczoną wiedzę wśród uczniów                    

z zakresu obsługi np. komputera  ( K- 25, M- 2 ) 

Największym wyzwaniem dla nauczycieli w tym obszarze jest takie zorganizowanie pracy              

z uczniami, aby każdy z naszych podopiecznych mógł skorzystać  z nowoczesnej technologii. W 

pracy z uczniem niepełnosprawnym, praca jest zindywidualizowana ze względu na jego 

specyficzne potrzeby     i możliwości. Dlatego też potrzebne są programy edukacyjne oraz                

w odpowiedniej ilości sprzęt komputerowy  dostosowany do niepełnosprawnych uczniów                  

np. monitory   o parametrach 23 cala, czy  Trackball mouse.  

 

Jakich umiejętności w zakresie wykorzystania TIK nauczyciele potrzebują najbardziej? 

 

- umiejętność posługiwania się tablicami multimedialnymi z nowoczesnym oprogramowaniem ( 

K- 30, M- 2 ) 

- poszerzenie wiedzy w zakresie  możliwości korzystania z zasobów Internetu oraz materiałów 

multimedialnych biorąc również pod uwagę pozyskanie wiedzy na temat źródła dostępnych 

programów edukacyjnych, praw autorskich, rzetelność prezentowanych treści itp. (  K- 30, M- 2) 
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 Jakie potrzeby mają nauczyciele zatrudnieni w Państwa placówce w zakresie doskonalenia  

zawodowego ? Podać zakresy tematyczne szkoleń oraz liczbę nauczycieli z podziałem na płeć, 

którzy są zainteresowani udziałem w tych szkoleniach. 

  

- podniesieniu umiejętności obsługi i wykorzystania tablicy multimedialnej    ( K- 30, M - 2 ), 

-  efektywniejszego wykorzystania pakietu MS Office, tworzenia atrakcyjnych narzędzi 

multimedialnych, tj. filmów, wizualizacji, blogów, stron internetowych  ( K- 20, M- 2)  

- wykorzystanie multimediów w dydaktyce  (  K- 27, M- 2  ) 

- szkolenie w zakresie posługiwania się programem” Mówik” ( K-1, M-0) 

- szkolenie w zakresie obsługi  biofeedback  ( K- 4, M- 0 ) 

 

Jakie są potrzeby placówki w zakresie doskonalenia nauczycieli w obszarze wykorzystania TIK  

w edukacji uczniów ze Specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  ? 

Jakiego wsparcia i jakich narzędzi  placówka potrzebowałaby w tym zakresie ? 

 

Potrzeby w zakresie doskonalenia: 

 

-  obsługa i wykorzystanie tablicy multimedialnej    ( K- 30, M - 2 ), 

- poszerzenie wiedzy na temat dostępności pomocy multimedialnych wykorzystywanych                                  

w pracy z uczniem np. niepełnosprawnym w zakresie zajęć rewalidacyjnych  (   K- 30, M- 2 ) 

- szkolenie w zakresie posługiwania się programem” Mówik” ( K-1, M-0) 

- szkolenie w zakresie obsługi  biofeedback  ( K- 4, M- 0 ) 

- zastosowanie multimediów w dydaktyce ( K-30, M-2) 

 

Wsparcie i narzędzia:  

 

- doposażenie nauczycieli w laptopy (  K- 47, M- 4 ) 

- doposażenie sal  w tablice multimedialne, odtwarzacze  MP3, urządzenia wielofunkcyjne                                  

(  K-47, M- 5 ) 

- zakup nowoczesnych programów multimedialnych oraz szeroko pojętego oprogramowania np. 

nowe oprogramowanie do komputerów, wykupienie aktualnej licencji do poszczególnych 

programów (  K- 47, M-5 ) 
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 Nauczyciele zatrudnieni w Placówce nie uczestniczyli w szkoleniach dotyczących 

wykorzystywania TIK w pracy z uczniami  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi , ze 

względu na odpłatność  takich szkoleń oraz niewystarczające wyposażenie Placówki w sprzęt 

multimedialny, którego uzupełnienie oraz unowocześnienie jest niezbędne do wykorzystania 

wiedzy zdobytej na szkoleniach. 

 

 Nauczyciele zatrudnieni w placówce nie współpracują z zewnętrznymi instytucjami lub 

ekspertami w zakresie wykorzystania TIK, a także nie wymieniają się doświadczeniami                                         

z nauczycielami z innych szkół w zakresie wykorzystywania TIK w pracy z uczniem z SPE. 

 
 
 
 
 
 
 
Największym wyzwaniem dla uczniów jest obrona przed cyberprzemocą. Uczniowie nie umieją 

uchronić się przed zagrożeniami płynącym z Internetu, zabezpieczenie danych osobowych ze względu na 

ich niepełnosprawność intelektualną, ponieważ są łatwowierni, naiwni, ufni. 

Uczniowie ci powinni mieć dodatkowe zajęcia w postaci wykładów, prelekcji a także ćwiczeń 

praktycznych na komputerze, które symulują zagrożenia. Wskazane jest zakupienie odpowiedniego 

oprogramowania.  

40 uczniów: 20 K, 20M 

 

Jak największa liczba uczniów powinna mieć dodatkowe indywidualne zajęcia ze względu na  jednostkę 

chorobową i niepełnosprawność intelektualną. Niektórzy uczniowie placówki kontakt z  komputerem 

mają jedynie w szkole w związku z tym umiejętności obsługi są na poziomie dostatecznym. Wskazaniem 

byłoby rozszerzenie kompetencji cyfrowych poprzez ćwiczenia praktyczne poszerzające umiejętności 

obsługi komputera i programów komputerowych. 

40 uczniów: 20 K, 20M 

 

W placówce najczęstszą formą wykorzystywania TIK przez uczniów jest korzystanie z materiałów 

dydaktycznych . Uczniowie słabsi  i zdolniejsi są na jednakowym poziomie ponieważ nie ma możliwości 

stopniowania wiedzy na jednostce lekcyjnej  

( zbyt mało czasu, realizacja podstawy programowej) 

40 uczniów: 20 K, 20M 

 

 Uczniowie korzystają tylko z tablic multimedialnych jako projektora dla laptopa, oglądając 
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doświadczenia, filmiki. Wskazane jest zakupienie sprzętu – tabletów oraz programów dotykowych 

dostosowanych do różnego poziomu wiekowego i intelektualnego z wielu przedmiotów.  

Uczniowie z ZSZ – projekt PEŁNOsprawni na rynku pracy – 15 uczniów: 5M,10K 

  

W związku z realizacją projektu „Niepełnosprawni na rynku” były prowadzone dodatkowe zajęcia 

realizowane indywidualne w ZSZ z TIK. Zainteresowanie było ogromne – 100% frekwencja na zajęciach. 

 

Wnioski:  

Była przeprowadzona ankieta początkowa, z której wynika że uczniowie słabo orientują się w  obsłudze 

komputera. Na początku nie wiedzieli co to jest edytor tekstu, mają problemy z  przyswajaniem wiedzy, 

szybko ją zapominają (pamięć werbalna), wymagają indywidualnego podejścia, ukierunkowania i 

wielokrotnego tłumaczenia. Z kolejnej ankiety wynika, że uczniowie znają podstawowe pojęcia na 

poziomie dostatecznym. 

Jedyną umiejętnością, którą potrafią wszyscy jest obsługa Facebook za pomocą telefonu. 

Przebadano 15 uczniów: 5 M, 10 K 

 

Wnioski: Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych indywidualnych, często 

rozpoczęte zadnie chcą dokończyć następnego dnia na przerwach. Interesuje ich obsługa komputera, a  

szczególnie jak można zarabiać i wykorzystać komputer w pracy zawodowej. 

* Istnieje potrzeba dodatkowych zajęć dla uczniów z zakresu rozwijania kompetencji cyfrowych, 

cyberprzestrzeń i cyberprzemoc, doradztwo edukacyjno – zawodowe z wykorzystaniem narzędzi TIK. 

40 uczniów 20K, 20 M 

• Należy zorganizować wsparcie indywidualne dla uczniów mających trudności w zakresie kompetencji 

cyfrowych. 

40 uczniów 20K, 20 M 
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Analizę potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych ze szczególnym 

uwzględnieniem kompetencji cyfrowych. 

Społeczność szkolna złożona jest z uczniów  poza normą intelektualną,  niepełnosprawnych, 

pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Takie zróżnicowanie między 

uczniami wymaga zapewnienia różnorodnych form procesu wsparcia rozwoju ucznia. Działania 

podejmowane w ramach tego procesu, umożliwią uczniom   osiągnąć harmonię rozwojową oraz dołączyć 

do poziomu ich rówieśników. Jednym ze sposobów zapewnienia wysokiej jakości edukacji uczniom ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest praca nauczyciela i ucznia przy wykorzystaniu możliwości, 

jakie dają obecnie technologie informacyjno-komunikacyjne. Obecnie technologie informacyjno-

komunikacyjne  są niezbędne do życia i pracy w społeczeństwie informacyjnym, co stawia przed szkołą 

ogromne wyzwanie dotyczące zmian w zakresie dydaktyki pracy z uczniami, przy wykorzystaniu tych 

funkcjonalności, które pozwolą dzieciom wyszukiwać i przetwarzać dostępne informacje. Ponadto 

zainteresowanie technologią wśród dzieci i młodzieży może  zwiększyć chęć do nauki i osiągania 

sukcesów. 

 

W ZPEW  technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane są głównie do prowadzenia zajęć 

dydaktycznych ale również do pracy rewalidacyjnej. Podczas zajęć z wykorzystaniem TIK urządzenia 

multimedialne są elementem terapii, ale również źródłem informacji . Uczeń może odreagować  stres  

słuchając relaksacyjnej muzyki, poszerza swoją wiedzę grając w gry edukacyjne, tworząc pocztę mailową 

i profile na stronach społecznościowych  lub chociażby oglądając filmy edukacyjne.  Ponadto dzięki  np. 

tablicy multimedialnej uczniowie   przy wykorzystaniu bardzo istotnej w przypadku osób  

niepełnosprawnych intelektualnie wizualizacji oraz dostępnym oprogramowaniu  łatwiej zdobywają 

wiedzę. Nauczyciele korzystają najczęściej z dostępnych bezpłatnie  w  internecie pomocy  edukacyjnych 

z danego przedmiotu ( np. wydawnictwo Operon, Sokrates  czy Nowa Era)  lub płyt cd dołączonych do 

podręczników przedmiotowych. Nauczyciele tworzą sami prezentacje multimedialne, wyświetlają filmy 

edukacyjne czy wizualizują niektóre czynności np. przydatne podczas zajęć praktycznej nauki zawodu.  

Ze względu na brak dostosowanych programów do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym nauczyciele 

muszą często modyfikować gotowe programy lub samemu tworzyć różne prezentacje multimedialne w 
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celu optymalnego przekazu niezbędnej wiedzy wymaganej do realizacji podstawy programowej.  W  

przypadku np. zajęć  rewalidacyjnych, komputer staje się łącznikiem między uczniem  a  nauczycielem.  

Zdarza się, że uczniowie niepełnosprawni  nie potrafią pisać odręcznie lub mają z  tym trudności , ale 

pisanie na telefonie lub komputerze jest dla nich łatwiejsze  i zwiększa ich komunikację  z prowadzącym. 

W trakcie zajęć rewalidacyjnych uczniowie korzystają z różnych programów edukacyjnych, słuchają 

muzyki, słuchowisk, czy oglądają filmy profilaktyczne. Wykorzystanie multimediów ma również 

ogromne zastosowani w pracy terapeutycznej tj. profilaktyka czy relaksacja. Podsumowując nauczyciele 

wykorzystują Tik podczas zajęć  z SPE w  następujący sposób wraz z liczbą uczniów objętych 

działaniami : 

 

- programy edukacyjne do zajęć rewalidacyjnych ( K-48, M-73) 

- prezentacje oraz pomoce  multimedialne do realizacji zajęć przedmiotowych ( K-48, M-73) 

- projekcja filmów edukacyjnych oraz fabularnych ( K- 59, M- 84) 

- projekcja filmów profilaktycznych ( K- 48, M-73) 

- rozwijanie umiejętności informatycznych na lekcjach informatyki tj. umiejętność korzystania z  

przeglądarki internetowej, umiejętność obsługi komputera oraz innych urządzeń multimedialnych, 

korzystanie z portali społecznościowych, obsługa podstawowych programów MS Office, umiejętność 

zakładania oraz korzystania z poczty mailowej ( K-19, M-30)  

- słuchanie np. muzyki , dźwięków otoczenia słuchowisk z odtwarzaczy mp3 (K- 59, M- 84) 

 

Technologie informacyjno- komunikacyjne wykorzystywane są prawie na wszystkich zajęciach w  

zależności od możliwości technicznych oraz posiadanego oprogramowania tj.: zajęciach rewalidacyjnych 

, na zajęciach w grupach rewalidacyjno-wychowawczych,  zajęciach dydaktycznych tj. informatyka, 

język polski, język angielski, język rosyjski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, zajęcia 

techniczne, informatyka, WOS, Edukacja dla bezpieczeństwa, WDŻ, podczas zajęć z zakresu edukacji 

wczesnoszkolnej oraz przedszkolnej.  

Liczba uczniów uczestniczących w poszczególnych zajęciach: 
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- informatyka/ zaj. informatyczne ( K-19, M-30)  

- zajęcia rewalidacyjne ( K- 48, M-73) 

- zajęcia w grupach rewalidacyjno- wychowawczych  ( K-11, M-11)  

- edukacja przedszkolna ( K-8, M-  4) 

- edukacja wczesnoszkolna ( K- 5, M- 5) 

- język angielski ( K- 27, M- 33) 

- język rosyjski ( K- 4, M- 11) 

- matematyka-( K- 19,M- 30) 

-fizyka- ( K- 5,M- 12) 

- chemia ( K- 5, M- 12) 

- biologia ( K- 5, M- 12) 

- geografia ( K- 5, M- 12)  

- zaj. Techniczne/technika ( K- 10, M- 33) 

- muzyka / muzyka z rytmiką( K- 10 M- 28) 

- WOS ( K- 15, M- 32) 

- edukacja dla bezpieczeństwa ( K- 11,M- 15) 

- j. polski ( K- 19, M- 30) 

- przyroda ( K- 3, M- 8) 

- historia/ historia i społeczeństwo ( K- 8, M-20 ) 

- praktyczna oraz teoretyczna nauka zawodu ( K- 11, M- 10) 

- zajęcia przysposobienia do pracy ( K- 13, M- 16) 

 

W zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów, największymi trudnościami jest : 

- przestarzały sprzęt  ( K- 50, M- 5 ) 

- mało dostosowane do pracy z uczniem niepełnosprawnym oprogramowania ( dostępne materiały 

edukacyjne, nauczyciele muszą sami dostosowywać ponieważ dzieci nie zawsze są w stanie zrozumieć 

tekst, komentarze czy polecenia  z programów ogólnodostępnych. Wówczas nauczyciele korzystają z tych 

pomocy wybiórczo)   ( K- 45, M- 3) 

- zbyt mała ilość laptopów, tablic multimedialnych,  odtwarzaczy mp3, brak tabletów dla uczniów, 

urządzeń wielofunkcyjnych ( nauczyciele często korzystają z prywatnych laptopów) ( K- 47, M- 4) 
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- brak aktualnych oprogramowań do tablic multimedialnych  ( K- 40,  M- 4) 

- brak środków finansowych na najnowocześniejsze oprogramowanie, programy edukacyjne oraz na 

aktualizację  licencji  (K- 50,  M- 4) 

- zbyt mała liczba bezpłatnych szkoleń w zakresie korzystania z technologii informacyjnej               

 ( K- 30, M- 3 ) 

- zbyt mała ilość zajęć komputerowych  , powodująca ograniczoną wiedzę wśród uczniów                    z 

zakresu obsługi np. komputera  ( K- 25, M- 2 ) 

Największym wyzwaniem dla nauczycieli w tym obszarze jest takie zorganizowanie pracy  z uczniami, 

aby każdy z naszych podopiecznych mógł skorzystać  z nowoczesnej technologii. W pracy z uczniem 

niepełnosprawnym, praca jest zindywidualizowana ze względu na jego specyficzne potrzeby i 

możliwości. Dlatego też potrzebne są programy edukacyjne oraz  w  odpowiedniej ilości sprzęt 

komputerowy  dostosowany do niepełnosprawnych uczniów  np. monitory  o parametrach 23 cala, czy  

Trackball mouse.  

 

Jakich umiejętności w zakresie wykorzystania TIK nauczyciele potrzebują najbardziej? 

- umiejętność posługiwania się tablicami multimedialnymi z nowoczesnym oprogramowaniem ( K- 30, 

M- 2 ) 

- poszerzenie wiedzy w zakresie  możliwości korzystania z zasobów Internetu oraz materiałów 

multimedialnych biorąc również pod uwagę pozyskanie wiedzy na temat źródła dostępnych programów 

edukacyjnych, praw autorskich, rzetelność prezentowanych treści itp. (  K- 30, M- 2) 

 

Jakie potrzeby mają nauczyciele zatrudnieni w Państwa placówce w zakresie doskonalenia  zawodowego 

? Podać zakresy tematyczne szkoleń oraz liczbę nauczycieli z podziałem na płeć, którzy są zainteresowani 

udziałem w tych szkoleniach. 

  

- podniesieniu umiejętności obsługi i wykorzystania tablicy multimedialnej    ( K- 30, M - 2 ), 

-  efektywniejszego wykorzystania pakietu MS Office, tworzenia atrakcyjnych narzędzi multimedialnych, 

tj. filmów, wizualizacji, blogów, stron internetowych  ( K- 20, M- 2)  

- wykorzystanie multimediów w dydaktyce  (  K- 27, M- 2  ) 

- szkolenie w zakresie posługiwania się programem” Mówik” ( K-1, M-0) 

- szkolenie w zakresie obsługi  biofeedback  ( K- 4, M- 0 ) 

 

 Jakie są potrzeby placówki w zakresie doskonalenia nauczycieli w obszarze wykorzystania TIK  w  

edukacji uczniów ze Specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  ? 

Jakiego wsparcia i jakich narzędzi  placówka potrzebowałaby w tym zakresie ? 
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Potrzeby w zakresie doskonalenia: 

 

-  obsługa i wykorzystanie tablicy multimedialnej    ( K- 30, M - 2 ), 

- poszerzenie wiedzy na temat dostępności pomocy multimedialnych wykorzystywanych                                  

w pracy z uczniem np. niepełnosprawnym w zakresie zajęć rewalidacyjnych  (   K- 30, M- 2 ) 

- szkolenie w zakresie posługiwania się programem” Mówik” ( K-1, M-0) 

- szkolenie w zakresie obsługi  biofeedback  ( K- 4, M- 0 ) 

- zastosowanie multimediów w dydaktyce ( K-30, M-2) 

 

Wsparcie i narzędzia:  

 

- doposażenie nauczycieli w laptopy (  K- 47, M- 4 ) 

- doposażenie sal  w tablice multimedialne, odtwarzacze  MP3, urządzenia wielofunkcyjne                                  

(  K-47, M- 5 ) 

- zakup nowoczesnych programów multimedialnych oraz szeroko pojętego oprogramowania np. nowe 

oprogramowanie do komputerów, wykupienie aktualnej licencji do poszczególnych programów  

(  K- 47, M-5 ) 

 

 Nauczyciele zatrudnieni w Placówce nie uczestniczyli w szkoleniach dotyczących wykorzystywania TIK 

w pracy z uczniami  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi , ze względu na odpłatność  takich szkoleń 

oraz niewystarczające wyposażenie Placówki w sprzęt multimedialny, którego uzupełnienie oraz 

unowocześnienie jest niezbędne do wykorzystania wiedzy zdobytej na szkoleniach. 

Nauczyciele zatrudnieni w placówce nie współpracują z zewnętrznymi instytucjami lub ekspertami w  

zakresie wykorzystania TIK, a także nie wymieniają się doświadczeniami                                         z 

nauczycielami z innych szkół w zakresie wykorzystywania TIK w pracy z uczniem z SPE. 

 

Wnioski: 

 

1. Istnieje potrzeba szkolenia nauczycieli z zakresu: 

 

- podniesieniu umiejętności obsługi i wykorzystania tablicy multimedialnej    ( K- 30, M - 2 ), 

- wykorzystanie multimediów w dydaktyce  (  K- 30, M- 2  ) 

- szkolenie w zakresie posługiwania się programem” Mówik” ( K-1, M-0) 

- szkolenie w zakresie obsługi  biofeedback  ( K- 4, M- 0 ) 

 

 

2. Potrzebne jest dla nauczycieli wsparcie w formie:  
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- doposażenie nauczycieli w laptopy (  K- 47, M- 4  ) 

- zakup nowoczesnych programów multimedialnych oraz szeroko pojętego oprogramowania np. nowe 

oprogramowanie do komputerów, wykupienie aktualnej licencji do poszczególnych programów  

(  K- 47, M-5 ) 

 
 
 

- Praktyki  dla kucharza i stolarza: 

Płatne praktyki dla uczniów naszej Placówki , które odbywają się na zewnątrz poza szkołą są 

doskonałą formą nauki poprzez pogłębianie relacji międzyludzkich, poznawanie nowego 

otoczenia, nauki zawodu w innym miejscu. Staż pozwala na zdobycie doświadczenia 

zawodowego jeszcze w czasie trwania nauki. Kontakt z zawodem, codziennymi sytuacjami 

pozwoli zweryfikować, czy  wyobrażanie o pracy dzieci pokrywa się z rzeczywistością. 

Odbywanie praktyk płatnych to szansa na wyjście poza szkolną wiedzę i zdobycie konkretnych 

kompetencji, które będą niezbędne na rynku pracy. Komunikatywność, zarządzanie czasem czy 

umiejętność pracy pod presją czasu w multikulturowym środowisku – to kompetencje, których 

można nauczyć się w czasie praktyk. W czasie stażu uczestnicy poznają nowych ludzi, budują 

sieć kontaktów zawodowych, które na pewno przydadzą  się w przyszłej karierze. Uczestnicy 

projektu skorzystają z płatnych praktyk zawodowych, dzięki czemu doskonalą swój warsztat i 

zdobyte umiejętności. Praktyki organizowane są w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej 

wiedzy w rzeczywistych warunkach pracy. 

 
          Sytuacja uczniów w naszej placówce z orzeczeniami niepełnosprawności intelektualnej w  stopniu 

lekkim jest trudna, gdyż realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego jako wspólnej dla 

wszystkich uczniów w praktyce jest często problematyczna. Szereg niepowodzeń edukacyjnych uczniów 

nasilają się szczególnie na drugim i trzecim etapie edukacji. Głównym powodem zaistniałych  trudności 

w nauce uczniów są rozbieżności między wysokimi wymaganiami w  programach kształcenia ogólnego a 

ograniczonymi możliwościami intelektualnymi.  

         Wyzwaniem, z jakim musi się zmierzyć nauczyciel pracujący w naszej placówce, jest dostosowanie 

treści i metod nauczania do indywidualnych  możliwości psychofizycznych dziecka.  Można przyjmować 

z góry opanowanie przez jednych uczniów zakresu tematycznego pewnych obszarów wiedzy, należy 

jednak pamiętać, że w przypadku innych konieczne będzie ograniczenie zakresu wiedzy z dostosowaniem 

do możliwości i potrzeb. Treści niektórych przedmiotów edukacyjnych są dla naszych uczniów 
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całkowicie nieosiągalne. Dostosowanie dopuszcza rezygnację z  pewnych treści, które są poza zasięgiem 

możliwości poznawczych ucznia. 

           Mimo wielu trudności wynikających ze specyfiki funkcjonowania naszych uczniów, możemy 

umożliwić im poznanie otaczającego świata i funkcjonowanie w nim w dostępnym dla nich wymiarze, 

dzięki stosowaniu  indywidualnie opracowanych i dobranych metod. Metody i sposoby pracy 

dydaktycznej decydują o skutecznej rewalidacji uczniów. Znaczenie w kształceniu specjalnym mają 

metody aktywizujące, rozumiane jako sposób pracy, w którym aktywność nauczyciela nie przewyższa 

aktywności uczniów, a nauczyciel i uczeń są partnerami. Ale by móc aktywizować uczniów musi być 

zaplecze środków dydaktycznych w postaci sprzętu i oprogramowania multimedialnego. Uczniowie 

dzięki korzystaniu z nowoczesnych środków dydaktycznych powinni przede wszystkim badać, 

doświadczać, działać oraz dostrzegać związek między wiedzą nabywaną podczas zajęć, a jej praktycznym 

wykorzystywaniem. Zastosowanie programów komputerowych w edukacji specjalnej dało już rezultaty, 

zachęcając nawet te najbardziej oporne dzieci do zabawy a przez nią do nauki z  komputerem. Nie trzeba 

nikogo przekonywać jak ważną sprawą jest wykorzystanie wszelkich dostępnych kanałów jakimi 

człowiek może odbierać informacje w procesie nauczanie i  zapamiętywania. 

 

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH 

W ZESPOLE PLACÓWEK EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH 

 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ 

          Sytuacja uczniów w naszej placówce z orzeczeniami niepełnosprawności intelektualnej w 

stopniu lekkim jest trudna, gdyż realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego jako 

wspólnej dla wszystkich uczniów w praktyce jest często problematyczna. Szereg niepowodzeń 

edukacyjnych uczniów nasilają się szczególnie na drugim i trzecim etapie edukacji. Głównym 

powodem zaistniałych  trudności w nauce uczniów są rozbieżności między wysokimi wymaga-

niami w programach kształcenia ogólnego a ograniczonymi możliwościami intelektualnymi.  

Wyzwaniem, z jakim musi się zmierzyć nauczyciel pracujący w naszej placówce, jest 

dostosowanie treści i metod nauczania do indywidualnych  możliwości psychofizycznych 

dziecka.  Można przyjmować z góry opanowanie przez jednych uczniów zakresu tematycznego 

pewnych obszarów wiedzy, należy jednak pamiętać, że w przypadku innych konieczne będzie 

ograniczenie zakresu wiedzy z dostosowaniem do możliwości i potrzeb. Treści niektórych 

przedmiotów edukacyjnych są dla naszych uczniów całkowicie nieosiągalne. Dostosowanie 

dopuszcza rezygnację z pewnych treści, które są poza zasięgiem możliwości poznawczych 

ucznia. 

Mimo wielu trudności wynikających ze specyfiki funkcjonowania naszych uczniów, możemy 

umożliwić im poznanie otaczającego świata i funkcjonowanie w nim w dostępnym dla nich 
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wymiarze, dzięki stosowaniu  indywidualnie opracowanych i dobranych metod. Metody i 

sposoby pracy dydaktycznej decydują o skutecznej rewalidacji uczniów. Znaczenie w 

kształceniu specjalnym mają metody aktywizujące, rozumiane jako sposób pracy, w którym 

aktywność nauczyciela nie przewyższa aktywności uczniów, a nauczyciel i uczeń są partnerami. 

Ale by móc aktywizować uczniów musi być zaplecze środków dydaktycznych w postaci 

sprzętu i oprogramowania multimedialnego. Uczniowie dzięki korzystaniu z nowoczesnych 

środków dydaktycznych powinni przede wszystkim badać, doświadczać, działać oraz 

dostrzegać związek między wiedzą nabywaną podczas zajęć, a jej praktycznym 

wykorzystywaniem. Zastosowanie programów komputerowych w edukacji specjalnej dało już 

rezultaty, zachęcając nawet te najbardziej oporne dzieci do zabawy a przez nią do nauki z 

komputerem. Nie trzeba nikogo przekonywać jak ważną sprawą jest wykorzystanie wszelkich 

dostępnych kanałów jakimi człowiek może odbierać informacje w procesie nauczanie i 

zapamiętywania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osiągnięcia uczniów na podstawie analizy wyników egzaminu gimnazjalnego. 

 W 2017 roku w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej 

do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 4 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu lekkim. Egzamin przeprowadzono w dniach od 19 do 21 kwietnia 2017r. zgodnie z 

harmonogramem podanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie. 

Egzamin gimnazjalny w 2017r. składał się z trzech części: 

 • części humanistycznej, w której gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o 

społeczeństwie oraz z języka polskiego  

    (w dwóch odrębnych arkuszach); 
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• części matematyczno - przyrodniczej, w której uczniowie również rozwiązywali dwa zestawy 

egz

am

ina

cyj

ne: 

z 

prz

ed

mi

otó

w 

prz

yro

dniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz po przerwie z matematyki; 

 • części językowej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego 

nowożytnego na poziomie podstawowym albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 

Nasi uczniowie pisali egzamin z języka angielskiego tylko na poziomie podstawowym. 

 

 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYNIKÓW 

Skala staninowa średnich wyników szkół z egzaminu gimnazjalnego w 2017 r. W tabeli 

przedstawiono przedziały procentowe średnich wyników wszystkich szkół w Polsce, w których 

w 2017 roku przeprowadzono egzamin gimnazjalny w terminie głównym. 

 

Stanin 
Historia i wiedza o 

społeczeństwie 
Język polski 

Przedmioty 

przyrodnicze 
Matematyka 

Język angielski na poziomie 

podstawowym 

1 25–37 14–36 20–32 12–21 25–36 

2 38–46 37–55 33–40 22–33 37–45 



37 

 

 

 

 

 

*Z
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one 

pol

a przedstawiają średnie wyniki naszych uczniów. 

Uczniowie naszego gimnazjum najsłabszy wynik osiągnęli z matematyki stanin 2, a z 

pozostałych części egzaminu: stanin 5 z języka polskiego, stanin 6 z języka angielskiego,  

stanin 7 z przedmiotów przyrodniczych oraz stanin 8  z historii i wiedzy o społeczeństwie. 

Są to dobre wyniki tym bardziej, że ci sami uczniowie po próbnym egzaminie gimnazjalnym z 

niektórych przedmiotów osiągnęli niższe wyniki. Świadczy to o postępie poczynionym przez 

naszych uczniów. 

 

 

 

Analiza średnich wyników egzaminu gimnazjalnego na tle powiatu, województwa i kraju. 

Część egzaminu Szkoła Powiat 

Województwo 

Kraj 
Norma 

intelektualna 

Niepełnosprawność 

intelektualna  

w stopniu lekkim 

Historia i wiedza 

o społeczeństwie 
65 56,6 58 

 

60 

 

59 

Język polski 66,25 68,5 69 
 

57 
69 

Przedmioty 

przyrodnicze 
59,25 50,2 52 

 

52 
52 

Matematyka 32,75 42,4 45 

 

42 

 

47 

3 47–50 56–61 41–44 34–39 46–51 

4 51–53 62–65 45–47 40–43 52–57 

5 54–56 66–69 48–51 44–48 58–63 

6 57–59 70–73 52–54 49–53 64–70 

7 60–64 74–78 55–59 54–60 71–79 

8 65–73 79–84 60–70 61–72 80–91 

9 79–94 85–97 71–92 73–96 92–99 
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Język angielski 

PP 
64 66,8 66 

 

60 
67 

 

* Wszystkie powyższe średnie podano w %. 

Średnie wyniki naszych uczniów zarówno z historii i wiedzy o społeczeństwie, jak i z 

przedmiotów przyrodniczych są zdecydowanie wyższe niż wyniki w kraju, województwie i 

powiecie. Niewiele niższe wyniki osiągnęli gimnazjaliści z języka polskiego i języka 

angielskiego  

w porównaniu z krajem, powiatem i województwem (biorąc pod uwagę wynik, jaki osiągnęli 

uczniowie w województwie  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – to nasi uczniowie osiągnęli wynik 

zdecydowanie lepszy).  Bardzo słaby wynik uzyskali uczniowie z matematyki i jest on 

zdecydowanie niższy w porównaniu z powiatem, województwem (w dwóch kategoriach) i 

krajem. 

TEST HUMANISTYCZNY 

 

HISTORIA I WOS 

 

 

Imię i 

nazwisko  

ucznia 

 

Wynik 

procentowy 

ucznia 

 

Średni 

wynik 

procentowy  

w powiecie 

 

Średni wynik 

procentowy  

w 

województwie 

Średni wynik 

procentowy  

w 

województwie  

(z lekkim) 

 

 

Średni 

wynik 

procentowy  

w kraju 

 

Mariola  

 

 

59% 

 

 

 

 

 

56,6% 

 

 

 

 

 

58% 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

59% 

 

Tymoteusz  

 

 

72% 

 

Grzegorz  

 

 

63% 
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Piotr  

 

 

66% 

 

 

 Wszyscy uczniowie osiągnęli wyższe wyniki w porównaniu z powiatem, województwem 

i krajem. Jedynie Mariola uzyskała wynik równy średniej procentowej w kraju i o 1% niższy 

niż uzyskali uczniowie z województwa świętokrzyskiego z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu lekkim. Test humanistyczny z historii i WOS w wykonaniu naszych uczniów należy 

uznać za napisany na dobrym poziomie. 

JĘZYK POLSKI 

 

 

Imię i 

nazwisko  

ucznia 

 

Wynik 

procentowy 

ucznia 

 

Średni 

wynik 

procentowy  

w powiecie 

 

Średni wynik 

procentowy  

w 

województwie 

Średni wynik 

procentowy  

w 

województwie  

(z lekkim) 

 

 

Średni 

wynik 

procentowy  

w kraju 

 

Mariola  

 

 

78% 

 

 

 

 

 

68,5% 

 

 

 

 

 

69% 

 

 

 

 

 

57% 

 

 

 

 

 

69% 

 

Tymoteusz 

 

 

59% 

 

Grzegorz  

 

 

75% 

 

 

Piotr  

 

 

53% 

 

 

 Dwoje uczniów: Mariola i Grzegorz osiągnęli dużo wyższe wyniki w porównaniu ze 

średnimi wynikami w powiecie  
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w województwie (w obu kategoriach) oraz w kraju. Tymoteusz osiągnął wynik o 2% wyższy w 

porównaniu z wynikiem osiągniętym przez młodzież z niepełnosprawnością intelektualna w 

stopniu lekkim, natomiast w stosunku do pozostałych (powiat, województwo, kraj)  

jest to wynik niższy  o około 10%. Uczeń Piotr napisał egzamin najsłabiej z całej klasy i dużo 

niżej w porównaniu z wynikami średnimi  

z powiatu, województwa i kraju. 

 

TEST MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY 

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE 

 

 

Imię i 

nazwisko  

ucznia 

 

Wynik 

procentowy 

ucznia 

 

Średni 

wynik 

procentowy  

w powiecie 

 

Średni wynik 

procentowy  

w 

województwie 

Średni wynik 

procentowy  

w 

województwie  

(z lekkim) 

 

 

Średni 

wynik 

procentowy  

w kraju 

 

Mariola  

 

 

54% 

 

 

 

 

 

 

50,2% 

 

 

 

 

 

 

52% 

 

 

 

 

 

 

52% 

 

 

 

 

 

 

52% 

 

Tymoteusz  

 

 

54% 

 

Grzegorz  

 

 

68% 

 

Piotr 

 

 

61% 

 

 

 Wszyscy uczniowie osiągnęli z przedmiotów przyrodniczych wyniki wyższe niż średnie 

wyniki w powiecie, województwie i kraju. Szczególnie dobrze test napisał uczeń Grzegorz 

uzyskując wynik wyższy od pozostałych o ponad 16%, Piotr także uzyskał wysoki wynik, 

pokonując powiat, województwo i kraj średnio o 11%. Pozostali uczniowie mieli wyniki 
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wyższe od pozostałych o 2%. Wyniki testów z przedmiotów przyrodniczych w naszej placówce 

można zaliczyć do dobrych.  

 

MATEMATYKA 

 

 

Imię i 

nazwisko   

ucznia 

 

Wynik 

procentowy 

ucznia 

 

Średni 

wynik 

procentowy  

w powiecie 

 

Średni wynik 

procentowy  

w 

województwie 

Średni wynik 

procentowy  

w 

województwie  

(z lekkim) 

 

 

Średni 

wynik 

procentowy  

w kraju 

 

Mariola  

 

 

24% 

 

 

 

 

 

42,4% 

 

 

 

 

 

 

45% 

 

 

 

 

 

42% 

 

 

 

 

 

47% 

 

Tymoteusz  

 

 

31% 

 

Grzegorz  

 

 

31% 

 

Piotr 

 

 

45% 

 

 Piotr napisał najlepiej test z matematyki i osiągnął wynik wyższy niż w powiecie, taki 

sam jak w województwie (wyższy o 3% niż młodzież niepełnosprawna intelektualnie w stopniu 

lekkim w województwie) i niższy o 2% od średnich wyników osiąganych przez uczniów w 

kraju. Pozostali uczniowie gimnazjum osiągnęli bardzo słabe wyniki w odniesieniu do powiatu, 

województwa i kraju (wyniki procentowe były niższe średnio od 11% do 23%). Test z 

matematyki został napisany przez uczniów najgorzej spośród wszystkich przedmiotów. 

 

TEST Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

JĘZYK ANGIELSKI – PODSTAWA 
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Imię i 

nazwisko  

ucznia 

 

Wynik 

procentowy 

ucznia 

 

Średni 

wynik 

procentowy  

w powiecie 

 

Średni wynik 

procentowy  

w 

województwie 

Średni wynik 

procentowy  

w 

województwie  

(z lekkim) 

 

 

Średni 

wynik 

procentowy  

w kraju 

 

Mariola  

 

 

53% 

 

 

 

 

 

66,8% 

 

 

 

 

 

66% 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

67% 

 

Tymoteusz  

 

 

58% 

 

Grzegorz  

 

 

85% 

 

Piotr  

 

 

60% 

 

 Grzegorz uzyskał bardzo dobry wynik z testów z języka angielskiego i był on wyższy od 

18% do 25% w porównaniu  

z powiatem, województwem ( w tym w stopniu lekkim) i krajem. Piotr Świetlik napisał słabiej, 

osiągnął wynik taki sam, jak młodzież niepełnosprawna intelektualnie w stopniu lekkim w 

województwie i niższy w porównaniu z pozostałymi. Dużo słabsze wyniki osiągnęli pozostali 

uczniowie.  

 

W dalszej pracy należy: 

 Zdecydowanie najwięcej uwagi i pracy powinni wkładać uczniowie w doskonalenie 

edukacji matematycznej, gdyż ta wypada najsłabiej. Należy rozwiązywać w miarę możliwości 

więcej zadań, ćwiczyć umiejętność wyciągania wniosków oraz doskonalić umiejętność 

uważnego czytania poleceń, szczególnie w zadaniach zamkniętych. Z zakresu języka 

angielskiego należy ćwiczyć struktury gramatyczno – leksykalne oraz wzbogacać słownictwo. 

Z przedmiotów przyrodniczych więcej uwagi powinno się poświęcać na zamianę jednostek i 

przekształcanie wzorów, gdyż to stanowi jeden z większych problemów dla naszych uczniów.  
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Test humanistyczny z zakresu historii i WOS wyszedł uczniom najlepiej, ale to nie znaczy, że 

nie powinni dalej pracować nad utrwalaniem faktów i wydarzeń historycznych, czy czytania ze 

zrozumieniem tekstów źródłowych. 

 

 

 

 

Osiągnięcia uczniów na podstawie analizy wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie. 

Analiza dokonana została na podstawie wyników opublikowanych przez Okręgową Komisję 

Egzaminacyjną w Łodzi. Do egzaminu zewnętrznego w roku 2017 zadeklarowało się 4 

uczniów, przystąpiło 3 uczniów ZPEW. Dwóch  uczniów to osoby kształcące się w zawodzie 

kucharz . Jeden z uczniów to absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego oraz uczeń 

kształcący się w systemie eksternistycznym. Spośród osób kształcących się w zawodzie 

cukiernik do egzaminu przystąpiła 1 osoba. Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe 

uzyskało 2 uczniów, co stanowi 50%.  

Należy podkreślić, że uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej to uczniowie posiadający 

orzeczenie poradni o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim. Zdając egzaminy 

przeznaczone dla uczniów w normie intelektualnej wkład pracy ich samych jak i nauczycieli 

jest znacznie większy. 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

KIERUNEK 

Uczniowie przystępujący 

do egzaminu 

 

Zdawalność egzaminu 

 

Uzyskane 

dyplomy 

 

2017r. 

 

 

2017r. 

 

2017r. 
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Część 

teoretyczna 

 

 

Część 

praktyczna 

 

 

Część 

teoretyczna 

 

Część 

praktyczna 

 

os. % 

os. % os. % os % os % 

 

 

KUCHARZ ( 

uczniowie) 

 

 

 

2 

 

 

67 

 

 

2 

 

 

67 

 

 

1 

 

 

50 

 

 

1 

 

 

50 

 

 

1 

 

 

33 

 

 

CUKIERNIK 

(uczennica) 

 

 

 

 

1 

 

 

 

100 

 

 

 

1 

 

 

100 

 

 

1 

 

 

100 

 

 

1 

 

 

100 

 

 

1 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie przystępujący do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  w roku 

szkolnym 2016/2017 
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Zdawalność części teoretycznej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe w roku szkolnym 2016/2017 
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Uzyskane wyniki z części teoretycznej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe  
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PODSUMOWANIE 

 

Z przeprowadzonych analiz wynika, iż uczniowie nasi rozwijający się bardzo powoli, mający 

duże trudności i ograniczenia w pojmowaniu pojęć matematycznych, głównie abstrakcyjnych, 

potrzebują niekonwencjonalnych, lepszych niż tradycyjne metod nauczania w tym nauczania 

wspomaganego nowoczesnymi środkami technicznymi, a więc komputery oraz edukacyjne 
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programy komputerowe, multimedia. 

            

 

 

 

           Analizując potrzeby oraz możliwości uczniów wynikające z indywidualnych potrzeb i 

możliwości rozwojowych i edukacyjnych , a także potrzeby rynku pracy wynika iż: 

- uczniowie chcą pracować na profesjonalnym i nowoczesnym sprzęcie, dającym im możliwość 

poznania zastosowania oraz nabycia umiejętności obsługi  danego sprzętu. 

- wprowadzenie płatnych praktyk u potencjalnego pracodawcy (Zwracając uwagę  na problem  

aktywizacji  zawodowej osób niepełnosprawnych, mamy  do czynienia nie tylko z  barierami 

architektonicznymi, ale również stereotypami  albo rezerwą, z jaką otoczenie traktuje tę grupę 

osób oraz ich możliwości. Zdarza się, że pracodawcy  stygmatyzują osoby niepełnosprawne, 

przekonani że poziom ich wiedzy i umiejętności są bardzo niskie. W związku z tym wskazane są 

praktyki u potencjalnych pracodawców, które pozwolą na lepsze poznanie przyszłego 

pracownika, kończącego Zasadniczą Szkołę Specjalną. Ponadto płatnych praktyk zwiększa 

motywację do ich podejmowania, ale również uczy dysponowania posiadanymi funduszami). 

      Diagnoza potrzeb  przeprowadzona w Zasadniczej Szkole Zawodowej Zespołu Placówek 

Edukacyjno-Wychowawczych wskazuje  na niedostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb 

rynku pracy, brak nowoczesnych programów nauczania. W związku z tym należy  podnieść 

jakość  edukacji zawodowej. Jednym    z podstawowych zadań w przypadku naszej Placówki jest  

doposażenie sal dydaktycznych   w sprzęt, zwiększenie liczby godzin przedmiotów 

zawodowych, praktyk oraz wprowadzenie praktyk   u pracodawców. 

       W szkole jest zapotrzebowanie na innowacyjne zajęcia rozwijające takie kompetencje jak:  

- rozwijanie indywidualnych  zajęć z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych, w tym z 

uwzględnianiem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, ze względu na różny stopień 

niepełnosprawności uczniów oraz uczennic, 

-wsparcie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w tym wykorzystanie w doradztwie 

narzędzi  TIK  

- umiejętności z zakresu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, a więc 

kompetencje matematyczne, językowe, przedsiębiorczość, planowanie oraz organizacja pracy, 

jak również umiejętność poruszania się po rynku pracy. 
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- działania wpływające na kreowanie równości szans kobiet oraz mężczyzn, niedyskryminacji ze 

względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, religię, światopogląd 

oraz orientacje seksualną. 

      Sprzęt multimedialny w salach wspomógłby rozwój uczniów. Jednak głównie może 

wspomóc rozwój społeczny dziecka, które nie ma wzorów w domu, dzięki rozwinięciu 

zainteresowania technologią, można zwiększyć chęć do nauki i osiągania sukcesów, w 

przyszłości zdobycia zawodu. Rozwój cywilizacyjny wymusza na nauczycielu zmiany w 

podejściu do nauczania, trzeba stwarzać warunki do samodzielnego rozwijania zainteresowań, 

mądrego wykorzystywania TIK. Trzeba wskazać uczniowi jak ją wykorzystywać. Z rozmów z 

uczniami wnika, ze bardzo chętnie wykorzystują Internet do nauki, jednak nie przekłada się to na 

wyniki, ponieważ „nauka” ta polega na bezmyślnym przepisaniu zadania domowego. TIK to 

także możliwość podnoszenia kompetencji informatycznych nauczycieli, daje możliwość do 

ciągłego kształcenia się w tej dziedzinie, dzięki niej lekcje stają się atrakcyjniejsze.  

Analiza wywiadu uczniów i  nauczycieli wskazuje na następujące potrzeby:  

A. Kompetencje komputerowe  - dodatkowe zajęcia z informatyki 

1. Osiągnięty średni wynik poziomu kompetencji cyfrowych dotyczących zagrożeń cyfrowych 

świadczy o konieczności zaplanowania działań edukacyjnych zwiększających kompetencje 

informacyjno-medialne i ogólną świadomość problematyki zagrożeń cyfrowych. Działania te 

powinny obejmować nauczycieli i uczniów, traktowanych jako zintegrowanych podmiotów 

uczestniczących w procesie wychowawczym. 

 2. Treści modyfikowanych programów kształcenia oraz działań edukacyjnych powinny 

uwzględniać zagadnienia prawa ochrony własności intelektualnej, ochrony wizerunku w sieci 

oraz oceny wiarygodności wyszukiwanych w sieci informacji.  

3. Spośród objętych badaniami respondentów, nauczyciele charakteryzują się dobrym 

przygotowaniem do rozwiązywania problemów związanych z cyberprzemocą. Świadczy to o 

znajomości zagadnienia oraz posiadanych już doświadczeniach zawodowych sprzyjających 

samodzielnemu podnoszeniu wiedzy w tym zakresie. 

 4. Uczniowie twierdzą, że w szkole nie są realizowane zajęcia związane z podnoszeniem 

bezpieczeństwa cyfrowego lub nic o nich nie wiedzą. Oznacza to, że konieczne są działania 

edukacyjne o charakterze systemowym . 

Wielu uczniów nie rozmawiało nigdy ze swoimi rodzicami na temat zagrożeń cyfrowych. 

Zmiana takiego stanu rzeczy jest kluczowa dla poprawy bezpieczeństwa cyfrowego uczniów.  

5. Dla celów poznawczych istnieje potrzeba podejmowania dalszych badań uwzględniających w 

przedmiotowej problematyce badawczej szereg zmiennych pośredniczących takich, jak: styl 
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wychowawczy, rodzaj relacji pomiędzy dzieckiem a rodzicem, struktura i specyfika 

funkcjonowania środowiska rodzinnego, szkolnego i rówieśniczego.  

6. Wymagane jest wdrożenie procedur zwiększających bezpieczeństwo cyfrowe w szkole ze 

względu na małą wiedzę w tym zakresie nauczycieli i uczniów. 

7.Większość nauczycieli deklaruje przestrzeganie podczas zajęć zasady zakazu użytkowania 

telefonów komórkowych. Niektórzy twierdzą, że nie są w stanie skontrolować wszystkich 

uczniów i wymusić na nich podporządkowanie się tej zasadzie.  

Analizując potrzeby na dodatkowe zajęcia można stwierdzić iż: 

Diagnoza przeprowadzona przez PUP wskazuje na deficyty umiejętności  w zakresie: 

B. Dodatkowe zajęcia z języka polskiego 

 -czytania ze zrozumieniem i pisania tekstów w języku polskim. 

        Nasi uczniowie ze względu na deficyty wynikające z posiadanego upośledzenia 

intelektualnego mają trudności w czytaniu tekstów ze zrozumieniem, ilość godzin z języka 

polskiego jest niewystarczająca. Uważamy że należy zwiększyć ilość godzin języka polskiego co 

pozwoli na lepsze opanowanie i utrwalenie materiału. 

C. Dodatkowe zajęcia z matematyki 

- wykonywanie obliczeń.  

        Wszyscy uczniowie naszej szkoły posiadają orzeczenie PPP o potrzebie kształcenia 

specjalnego ich możliwości intelektualne, zdrowotne, motywacje i umiejętności uczenia się to 

czynniki, które wpływają na wyniki egzaminu zawodowego, a zwłaszcza na jego część pisemną.  

Z analiz wyników potwierdzających kwalifikacje zawodowe wynika, iż nasi uczniowie 

potrzebują większej ilości czasu na opanowanie umiejętności matematycznych niezbędnych do 

wykonywania zadań praktycznych. Toteż najwięcej pracy należy poświęcić kształceniu 

umiejętności powtarzania danych liczbowych, jednostek miar poprzez ćwiczenie na konkretnych 

zadaniach z wykorzystaniem testów egzaminacyjnych z poprzednich lat. Doskonalić 

umiejętności przeliczania jednostek miary szczególnie w zawodach: stolarz, kucharz, cukiernik, 

a także ćwiczyć umiejętności posługiwania się kalkulatorem przy przeliczeniu zadań i jednostek. 

Dużo czasu należy poświęcić na kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, czyli pracę 

z tekstem, z testami egzaminacyjnymi celem upewnienia się czy uczeń zrozumiał pytania 

testowe. Planować więcej czasu na ćwiczenia czytania wykresów, szkiców, tabel, rysunków. 

- znajomość języków obcych. Wyniki nauczania z języka obcego w ZSZ w ZPEW wskazują na 

potrzebę wprowadzenia dodatkowych godzin z języka angielskiego. Oceny końcowe są 

niezadowalające, a potrzeby na rynku pracy wymagają znajomości przynajmniej jednego języka 

obcego. 
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D. Dodatkowe zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego 

         Zdawalność egzaminów ZSZ jest bardzo niska. W latach 2015/2016 – 1 osoba, w latach 

2016/2017 – 2 osoby. Często zdarza się, że uczniowie  nie decydują się na podejście do 

egzaminów, którego wymogi są na równi ze szkołami masowymi. Wynika to z ich niskiej 

samooceny i braku motywacji. W związku z tym potrzebne są zajęcia z zakresu doradztwa 

zawodowego. Podczas takich zajęć uczniowie mają możliwość zaplanować karierę edukacyjno – 

zawodową. 

        Jak wykazały wyniki ankiety rozpowszechnionej wśród uczniów ZSZ w Zespole Placówek 

Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej, gdzie reprezentatywną grupę biorącą 

udział w badaniu ankietowym stanowiło 20 uczniów, tj. 13 chłopców oraz 7 dziewcząt, 20 

uczniów stwierdza, że w szkole nie ma zorganizowanych zajęć pozalekcyjnych. 20 uczniów nie 

uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych. Jako powód młodzież wskazuje: 

-brak wiedzy o zajęciach pozalekcyjnych – 14 uczniów 

-zajęcia są nieinteresujące – 0 uczniów 

-brak możliwości dojazdu na zajęcia pozalekcyjne – 2 uczniów 

-zbyt dużo innych zajęć i brak czasu na dodatkowe zajęcia w szkole – 4 uczniów. 

Młodzież ZSZ jest zainteresowana udziałem w następujących zajęciach pozalekcyjnych: 

- Język angielski zawodowy –16 osoby 

- zajęcia komputerowe- 20 

- przedsiębiorczość - 17 

- warsztaty Tolerancja – 19 

- warsztaty o rynku pracy – 20 

- warsztaty z planowania pracy - 18 

- matematycznej – 18 osób 

- doradztwo zawodowe – 19 osoba 

- język polski – 16 osób 

Uczniowie chcieliby wziąć udział w kursach zawodowych: kucharz – 10 osób, stolarz – 8 osób, 

cukiernik – 2 osoby. Wyposażenie warsztatów/stanowisk pracy zostało przez uczniów ocenione 

jako: 

Dobre – 4uczniów 

Niewystarczające lub mało nowoczesne – 16 uczniów 

Zdobywane w szkole umiejętności praktyczne uczniowie ocenili następująco: 

Zdobyte umiejętności zaspokajają oczekiwania –5 osób 

Zdobyte umiejętności są wystarczające – 2 osoby 
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Zdobyte umiejętności są poniżej oczekiwań – 12 osoby 

Nie zdobyłam / nie zdobyłem jeszcze żadnych umiejętności praktycznych w zawodzie – 1 osoba 

Przygotowanie z nauki zawodu do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe uczniowie ocenili następująco: 

6 uczniów zna wymagania egzaminacyjne i uważa, że do egzaminu zostaną dobrze 

przygotowani. 

5 uczniów znam wymagania egzaminacyjne i uważa, że do egzaminu zostaną przygotowani w 

stopniu wystarczającym. 

4 uczniów zna wymagania egzaminacyjne i uważa, że nie będą dobrze przygotowani do 

egzaminu.  

5 uczniów nie zna wymagań egzaminacyjnych. 

Zainteresowanie udziałem w wizytach studyjnych/wyjazdach edukacyjnych mających na celu 

zwiedzenie uczelni wyższych zgodnych z kierunkiem kształcenia, poznanie nowoczesnych 

parków technicznych i firm produkcyjnych w ZSZ przedstawia się następująco: 

Zainteresowani wyjazdami – 14 uczniów 

Niezainteresowani wyjazdami – 6 uczniów 

 Zainteresowani zdobywaniem doświadczenia zawodowego przez uczestniczenie w płatnej 

praktyce zawodowej/stażu zgodnym z kierunkiem kształcenia, zorganizowanym w czasie 

wolnym od zajęć lekcyjnych np. w weekendy, ferie,  wakacje: 

Zainteresowani praktykami i stażami – 16 uczniów 

Niezainteresowani praktykami i stażami -4 uczniów 

Dla młodzieży praktyka zawodowa/ staż to: 

Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego - 12 uczniów 

Szansa na podniesienie kompetencji miękkich np. umiejętność pracy w grupie, organizacji pracy, 

zarządzania czasem – 4 uczniów 

Możliwość weryfikacji wybranego zawodu, sprawdzenia czy wybrany zawód jest tym co chce w 

życiu robić – 2 uczniów 

Okazja do poznania nowych ludzi, nawiązywania relacji społecznych – 2 uczeń 

              W szkole uczą się uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych wynikających z: 

a) zaburzeń (np. rozwojowych, obniżonych możliwości intelektualnych, wad wymowy), 

 b) niepełnosprawności,  

c) specyficznych trudności w uczeniu się, w tym niepowodzeń edukacyjnych,  

d) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem 
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spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi.  

 3.3.Potrzeby nauczycieli z zakresu doskonalenia  

    Kadra pedagogiczna ucząca w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej - zasoby ludzkie: 

W Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych zatrudnionych jest 89 nauczycieli na 76,91 

etatach. Źródło: Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w powiecie skarżyskim na lata 2016-2023 z 

listopada 2016. 

16 M, 73 K  

Największą grupę stanowią nauczyciele dyplomowani. 

Kadra pedagogiczna: 

-  wykształcona, kompetentna, profesjonalna i innowacyjna. 

-  gwarantuje bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne naszym wychowankom. 

-  stale się doskonali i podnosi dodatkowe kwalifikacje zgodne z potrzebami uczniów. 

-  stosuje innowacyjne, aktywizujące metody nauczania i atrakcyjne formy pracy,  wykorzystuje 

nowoczesną bazę dydaktyczną. 

-  opracowuje i propaguje własne programy autorskie oraz wdraża i realizuje projekty 

edukacyjne i wychowawcze. 

-  opiera współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym na zasadach dialogu i partnerstwa 

          Każdy pracownik, niezależnie od wieku i doświadczenia, może wnieść do organizacji coś 

unikalnego, co pozwoli na jej rozwój i wzrost. Na przestrzeni rozwoju kariery każda osoba 

wymaga jednak innych zabiegów, aby mogła zwiększać swoją efektywność i zaangażowanie w 

organizację. Wiedza na temat etapu rozwoju kariery i oczekiwań pracownika wydaje się zatem 

kluczowa dla powodzenia zarządzania ludźmi w organizacji i wzrostu konkurencyjności na 

rynku. Nasza kadra pomimo wysoko wykształconych kompetencji zawodowych wyraża chęć 

dalszego dokształcania i poszerzania wiedzy. 

Rekomenduje się stały monitoring potrzeb szkoleniowych. Wynika to z konieczności reagowania 

na nowo pojawiające się potrzeby doskonalenia zawodowego. Mając na względzie nowe zadania 

ustawowe nakładane na jednostki gminne jak i powiatowe zaleca się prowadzenie szkoleń oraz 

innych form kształcenia i podnoszenia kwalifikacji również z nowych obszarów tematycznych. 

Ważnym akcentem realizowanych przedsięwzięć szkoleniowych dla pracowników pomocy i 

integracji społecznej powinno być nabycie przez uczestników nie tylko wiedzy teoretycznej ale 

również umiejętności praktycznych, niezbędnych podczas wykonywania pracy. 

 

3.4.Informacje o potrzebach z zakresu wyposażenia pracowni zawodowych  
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Pytając nauczycieli w wywiadach indywidualnych  o ocenę wyposażenia pracowni 

wskazali oni w większości , że jest dobre ( 9 na 10 pytanych) , jednakże wszyscy sygnalizowali 

brak komputerów  z oprogramowaniem ( żadna pracownia ZSZ w ZPEW nie posiada 

komputerów), pomocy multimedialnych tj. projektor, rzutnik, urządzenie wielofunkcyjne 

,przenośny ekran, czy nowoczesne oprogramowanie AUTOCAD-  bardzo przydatne  w pracowni 

stolarskiej dające uczniom możliwość uczyć się na najwyższym i nowoczesnym poziomie.  

Ponadto nauczyciele wymieniali urządzenia, których brakuje ze względu na szybką eksploatację 

tj. sztućce, obrusy, zastawy,  blachy sylikonowe do pieców konwekcyjnych, odzież ochronna ( 

fartuchy, czepki, zapaski), formy do wypieków. Natomiast nauczyciele uczący na kierunku 

stolarz wskazywali zapotrzebowanie na urządzenia tj. wyrzynarka, maszyna do drukowania 

sklejki- drewna. 

Pytając nauczycieli o zajęcia praktyczne,  większa część respondentów  wskazała na potrzebę 

zwiększenia ilości godzin zajęć praktycznych dla uczniów na terenie placówki ( 8 na 10 

pytanych)- co lepiej przygotuje naszych uczniów do egzaminów końcowych. Wszyscy pytani 

nauczyciele zauważyli potrzebę wprowadzenia dodatkowych praktyk dla uczniów  u 

potencjalnych pracodawców ( 10  na 10 pytanych). 

Baza dydaktyczna: 

1. Pracownie cukiernicze- 2 ( z czego  jedna pracownia  została przeznaczona dla Warsztatów  

Terapii Zajęciowej.  

2. Pracownie kucharskie- 2 

3. Pracownie do zajęć stolarskich- 3 

 

        Nasze pracownie zajęć praktycznych są równocześnie pracowniami egzaminacyjnymi OKE, 

ich wyposażenie jest nowoczesne i profesjonalne. Jesteśmy jednym z niewielu w województwie 

ośrodkiem egzaminacyjnym w kształconych przez nas zawodach. Na terenie placówki znajduje 

się dwie pracownie cukiernicze, dwie kucharskie i trzy do zajęć stolarskich. Naukę zawodu 

prowadzą nauczyciele posiadający specjalistyczną wiedzę i bogate doświadczenie w pracy z 

młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Oferujemy młodzieży wiele możliwości 

rozwijania zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie mogą rozwijać tu swoje 

pasje sportowe, informatyczne, teatralne, plastyczne, fotograficzne czy kulinarne. Dzięki 

współpracy ze Świętokrzyskim Biurek Rozwoju Regionalnego w szkole zawodowej realizowane 

są projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Wyposażenie pracowni jest zgodne z podstawą programową dla zawodów ale stale 

wymaga uzupełniania i unowocześniania.  
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Analizując potrzeby nauczycieli można stwierdzić,  iż wyposażenie pracowni jest zgodne z 

podstawą programową dla zawodów, lecz stale wymaga uzupełniania  i unowocześniania. 

Profesjonalny    i nowoczesny sprzęt pozwoli na spełnianie potrzeb coraz bardziej wymagającego 

rynku pracy, co zwiększy poziom kwalifikacji naszych uczniów.  

Diagnoza sprzętu : 

Placówka jest przygotowana do kształcenia w zawodzie kucharz 

zgodnie z podstawą programową i wymaganiami OKE, jednak potrzeby szkoły wynikają z 

szybkiego starzenia się sprzętu oraz  unowocześnienia posiadanej bazy dydaktycznej. 

 

Pracownia zawodu Kucharz wymaga zmiany lub doposażenia w: 

-patelnia teflonowa zelmer 4 szt  

-  okapy 5 szt 

- komplet filiżanek  

- komplet sztućcy  

- czajniki szt 3  

- 50 szt szklanek  

- talerzyki deserowe 50 szt  

- robot plenatarny szt 2 zl  

-  noze  

 

III. Pracownia stolarska. 

 Placówka jest przygotowana do kształcenia w zawodzie stolarz 

zgodnie z podstawą programową i wymaganiami OKE, jednak potrzeby szkoły wynikają z 

szybkiego starzenia się sprzętu oraz  unowocześnienia posiadanej bazy dydaktycznej. 

 

Pracownia zawodu Stolarz wymaga zmiany lub doposażenia w: 

- wiertarka udarowa  

- wiertła,  przedłużki magnetyczne do wiertarek, bity  

- tarcze do piły  

- wiertarka dwubiegowa z uchwytem na kluczyk  

- skrzynki na narzędzia i organizer  

- miarki  

- przedłużacz bębnowy  

- noże do cięcia oklein 5 szt  

- noże do strugarek  
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- wkrętarka  

 

IV. Pracownia pracownika doradcy zawodowego wymaga doposażenia w narzędzie TIK 

m.in: 

- testy kompetencji 

- filmy instruktarzowe 

- portfilo kariery  

- Kariera na Maxa 

 

Wnioski 

Celem  kształcenia   zawodowego   jest   przekazanie   wiedzy   i   praktycznych   

umiejętności  z zakresu przemysłu, rolnictwa i hodowli oraz szeroko rozumianych usług. 

Zakłada się, że końcowym efektem kształcenia zawodowego jest wyedukowanie osób pod 

kątem określonej specjalności, których praca zawodowa będzie w istotny sposób wpływać na 

stan gospodarki narodowej. Reforma systemu edukacji z końca lat 90 w dużej mierze 

przyczyniła się do obniżenia znaczenia szkolnictwa zawodowego. Efektem tego jest brak 

wykwalifikowanych specjalistów w danych zawodach na rynku pracy. Generalnie kształcenie 

zawodowe należy w sposób bezpośredni wiązać z rynkiem pracy zarówno globalnym jak i 

lokalnym. 

Wiele miejsca szkolnictwu zawodowemu poświęcone jest w dokumentach strategicznych 

różnego szczebla. Kładziono w nich nacisk przede wszystkim na poprawę szkolnictwa 

zawodowego poprzez stworzenie młodym  ludziom  możliwości  zdobycia  zawodu  

dostosowanego  do  zapotrzebowania  na  rynku  pracy  oraz  na  włączenie  w  jak  

największym  stopniu  pracodawców/przedsiębiorców     w procesy związane z kształceniem 

zawodowym. 

Na  wzrost   efektywności   kształcenia   zawodowego   oprócz   współdziałania   szkół   

zawodowych   z pracodawcami a w szczególności przedsiębiorcami będzie miało również 

wpływ wyrównanie poziomu kształcenia zawodowego wśród szkół zawodowych. 

W celu wyrównania poziomu kształcenia zawodowego na obszarze województwa 

świętokrzyskiego proponuje się w pierwszej kolejności objęcie wsparciem szkół zawodowych 

które  osiągnęły  najsłabsze wyniki edukacyjne. Jako miernik jakości kształcenia w analizie 

przyjęto poziom zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (egzamin 
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zawodowy) w poszczególnych zawodach  lub  kwalifikacjach,  porównując  go  do  poziomu  

średniej  wojewódzkiej  zdawalności      w określonym zawodzie/kwalifikacji (średnia 

wojewódzka zdawalność w danym zawodzie/kwalifikacji była liczona na podstawie poziomu 

zdawalności w poszczególnych szkołach zawodowych). 

Z przeprowadzonej analizy wynika,  że według najbardziej  aktualnych,  publikowanych  

danych  GUS w 2013 r. w województwie świętokrzyskim funkcjonowało 126 szkół 

zawodowych (co stanowi 4,22% ogółu szkół w kraju), w których kształciło się 21649 

uczniów. 

Zdawalność  egzaminów zawodowych w roku 2014 r. w poszczególnych szkołach oraz dla 

określonych zawodów/kwalifikacji miała bardzo dużą rozpiętość i mieściła się w przedziale 

od 0% do 100%. Analizując zdawalność egzaminów zawodowych według typu szkoły  

(zasadnicze szkoły  zawodowe      i średnie szkoły zawodowe) uzyskuje się identyczny 

przedział rozpiętości zdawalności egzaminów zawodowych od 0% do 100%. Na tak duży 

przedział zdawalności od 0% do 100% nie przekładały się również terminy sesji 

egzaminacyjnych oraz rodzaj egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 

(egzaminy prowadzone według zasad obowiązujących uczniów, którzy rozpoczęli naukę 

przed 1 września 2012 r. i będą zdawać „stary” egzamin zawodowy przeprowadzany do roku 

szkolnego 2016/2017 oraz „nowy” rodzaj egzaminu zawodowego przeprowadzany dla osób, 

które rozpoczęły naukę nie wcześniej niż 1 września 2012 r. lub przystępują do egzaminu w 

trybie  egzaminu eksternistycznego). 

Wobec powyższego wydaje się zasadne, żeby w celu wyrównania poziomu kształcenia  

zawodowego w województwie świętokrzyskim objąć wsparciem w pierwszej kolejności 

szkoły zawodowe, w których poziom zdawalności egzaminów zawodowych dla 

poszczególnych zawodów/kwalifikacji był niższy od średniej wojewódzkiej zdawalności 

egzaminu zawodowego dla określonego zawodu/kwalifikacji w danej sesji 

egzaminacyjnej oraz szkoły w których średni wojewódzki poziom zdawalności dla 

danego zawodu/kwalifikacji nie przekroczył 50%. Zaznaczyć należy, że 

najprawdopodobniej niski poziom zdawalności egzaminów zawodowych w poszczególnych 

szkołach związany jest z niewystarczającym zapleczem technicznym niezbędnym do 

praktycznej nauki zawodu, a kształcenie zawodowe nie może opierać się głównie na 

zdobywaniu wiedzy książkowej. 

Wnioski: 
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W związku z powyższym istnieje konieczność wsparcia szkoły w tym zakresie m.in. poprzez: 

 ·doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny w celu unowocześnienia 

oraz zwiększenia efektywności stosowanych metod nauczania; 

 · szkolenie kadry pedagogicznej z  zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych 

podczas zajęć edukacyjnych;  

· wyposażenie pracowni komputerowej w nowoczesne programy edukacyjne;  

· wyposażenie w laptopy oraz  pakiet MS Office,  

- doposażenie pracowni stolarskiej oraz kucharskiej. 

 

Załącznik nr 1 

 

Inwentarz  Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZPEW 

 

l.p nazwa przedmiotu ilość  cena   wartość  

  1. blender 1                 

195,20 zł  

               

195,20 zł  

  2. czajnik elektryczny Amica 1                    

85,40 zł  

                  

85,40 zł  

  3. naświetlacz do jaj 1                 

793,00 zł  

               

793,00 zł  

  4. frytkownica 1                 

610,00 zł  

               

610,00 zł  

  5. maszynka do mięsa Zelmer 1                 

366,00 zł  

               

366,00 zł  

  6. krajalnica Zelmer 1                 

305,00 zł  

               

305,00 zł  

  7. kombiwar MPM 1                 

244,00 zł  

               

244,00 zł  

  8. szybkowar 1                 

488,00 zł  

               

488,00 zł  

  9. wałek do ciasta na łożysk. 1                    

73,20 zł  

                  

73,20 zł  

  10. serwetnik ze stali 1                    

18,30 zł  

                  

18,30 zł  
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11. miarki stalowe różne 2                 

122,00 zł  

               

244,00 zł  

  12. syfon do bitej śmietany 1                 

244,00 zł  

               

244,00 zł  

  13. patera do owoców i ciast 1                    

73,20 zł  

                  

73,20 zł  

  14. zestaw do dekoracji ciast 2                    

48,80 zł  

                  

97,60 zł  

  15. przesiewacz do mąki 2                    

73,20 zł  

               

146,40 zł  

  16. stojak obrotowy na owoce 1                 

268,40 zł  

               

268,40 zł  

  17. 

pojemnik ze stali 1 

                   

36,60 zł  

                  

36,60 zł  

  18. 

patelnia zestaw 1 

                

305,00 zł  

               

305,00 zł  

uszkodzony 

  19. 

zest.przybor.kuch.Gerlach 1 

                   

73,20 zł  

                  

73,20 zł  

niekompletne 

  20. 

deski do krojenia 2 

                   

24,40 zł  

                  

48,80 zł  

  21. 

taca mahoń 1 

                   

73,20 zł  

                  

73,20 zł  

  22. 

formy do wypieku ciast 3 

                   

30,50 zł  

                  

91,50 zł  

  23. 

cylinder pomiarowy 1 

                

122,00 zł  

               

122,00 zł  

  24. 

waga kuchenna 1 

                   

73,20 zł  

                  

73,20 zł  

  25. 

kuchnia mikrofal.Amica 1 

                

400,00 zł  

               

400,00 zł  

  26. patelnia elektryczna 1              1             1 
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500,00 zł  500,00 zł  

27. ekspres do kawy Zelmer 1                 

450,00 zł  

               

450,00 zł  

  28. lodówko-zamrażarka 1                 

950,00 zł  

               

950,00 zł  

  29. waga kuch.elektroniczna 1                    

96,00 zł  

                  

96,00 zł  

  30. biurko 1                    

67,00 zł  

                  

67,00 zł  

  31. kuchnia elektr.Mastercook 1              1 

020,00 zł  

            1 

020,00 zł  

  32. piekarnik zanussi 1                 

620,00 zł  

               

620,00 zł  

  33. ubijaczka 1            11 

468,00 zł  

          11 

468,00 zł  

  34. mikser-robot 1 

             1 

317,60 zł  

            1 

317,60 zł  

S 

uszkodzony 

  35. waga elektroniczna 1                    

80,00 zł  

                  

80,00 zł  

  36. mikser Philips 1                 

108,00 zł  

               

108,00 zł  

  37. mikser 1 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

uszkodzony 

  38. mikser Zelmer 1                 

135,02 zł  

               

135,02 zł  

  39. tablica szkolna 1                    

24,50 zł  

                  

24,50 zł  

  40. mikser Zelmer 1                 

108,00 zł  

               

108,00 zł  

  41. zestaw mebli kuchennych 1              1             1 
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896,61 zł  896,61 zł  

42. krzesło tapicerowane 1                           

-   zł  

                         

-   zł  

  43. 

zlew dwukomorowy 1 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  44. 

umywalka 1 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  45. suszarka na sztućce i 

talerze 1 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  46. 

blachy do pieczenia różne 16 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  47. 

cylinder stalowy 2 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  48. 

gaśnica 2 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  49. 

Stół kuchenny 2 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  50. 

taboret 3 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  51. 

stolnica 2 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  52. 

waga zegarowa 2 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  53. wałek drewniany 3                           

-   zł  

                         

-   zł  

  54. sito do mąki drewn. 2                           

-   zł  

                         

-   zł  

  55. sito stalowe 2                           

-   zł  

                         

-   zł  

  56. cedzak stalowy 2                           

-   zł  

                         

-   zł  

  57. garnek emaliowy 5                           

-   zł  

                         

-   zł  
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58. garnek stalowy 5                           

-   zł  

                         

-   zł  

  59. rondel stalowy 3                           

-   zł  

                         

-   zł  

  60. patelnia stalowa 1                           

-   zł  

                         

-   zł  

  61. patelnia Tefal 2 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

uszkodzona 

  62. nóż kuchenny 2 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

uszkodzony 

  63. nóż obierak 2                           

-   zł  

                         

-   zł  

  64. łyżki duże różne 10                           

-   zł  

                         

-   zł  

  65. widelce różne 10                           

-   zł  

                         

-   zł  

  66. łyżeczki małe różne 10                           

-   zł  

                         

-   zł  

  67. talerze różne 26 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

niekompletne 

  68. szklanki różne 22 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

niekompletne 

  69. 

łyżki drewniane 4 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  70. 

kosz na śmieci 1 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  71. 

szczotka do zamiatania 1 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  72. mop 1                                                    
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-   zł  -   zł  

73. 

szczotka zmiotka 1 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  74. 

maszynka do mięsa 1 

                

229,00 zł  

               

229,00 zł  

  75. naświetlacz do jaj 1                 

793,00 zł  

               

793,00 zł  

  76. 

zestaw garnków ze stali 2 

                

610,00 zł  

            1 

220,00 zł  

  77. maszynka elektr.do mięsa 1                 

366,00 zł  

               

366,00 zł  

  78. wałek na łożyskach 2                    

73,20 zł  

               

146,40 zł  

  79. kombiwar 1                 

244,00 zł  

               

244,00 zł  

  80. frytownica 1                 

610,00 zł  

               

610,00 zł  

  81. otwieracz do konserw 1                 

244,00 zł  

               

244,00 zł  

  82. przesiewacz do mąki 3                    

73,20 zł  

               

219,60 zł  

  83. nóż elektr.Moulinex 1                 

183,00 zł  

               

183,00 zł  

  84. wyciskarka do soku 1                 

122,00 zł  

               

122,00 zł  

  85. kuchnia Amica 1              2 

440,00 zł  

            2 

440,00 zł  

  86. chłodziarko-zamrażarka 1              9 

760,00 zł  

            9 

760,00 zł  

  87. dzbanek na sok 2                    

48,80 zł  

                  

97,60 zł  

  88. syfon do bitej śmietany 1                 

244,00 zł  

               

244,00 zł  
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89. szczypce cukiernicze 1                    

36,60 zł  

                  

36,60 zł  

  90. szczypce do spagetti 1                    

24,40 zł  

                  

24,40 zł  

  91. 

radełko do ciasta 1 

                   

30,50 zł  

                  

30,50 zł  

  92. 

taca mahoń 1 

                   

73,20 zł  

                  

73,20 zł  

  93. 

sosjerka 2 

                   

24,40 zł  

                  

48,80 zł  

  94. 

serwetnik 1 

                   

18,30 zł  

                  

18,30 zł  

  95. 

pojemnik ze stali(miski) 2 

                   

36,60 zł  

                  

73,20 zł  

  96. 

formy do wypieku 8 

                   

73,20 zł  

               

585,60 zł  

  97. 

zest.przybor.kuch.Gerlach 1 

                   

73,20 zł  

                  

73,20 zł  

  98. 

zestaw do dekor.ciast 3 

                   

48,80 zł  

               

146,40 zł  

  99. 

zestaw patelni 1 

                

305,00 zł  

               

305,00 zł  

  100. cylinder pomiarowy 1                 

122,00 zł  

               

122,00 zł  

  101. wałkownica do ciasta 1            17 

080,00 zł  

          17 

080,00 zł  

  102. tortownica do ciasta 2                    

97,60 zł  

               

195,20 zł  

  103. miarki stal.różne(misy z 

uchem) 

2                 

122,00 zł  

               

244,00 zł  

  104. formy do wypieku ciast 4                    

30,50 zł  

               

122,00 zł  

  105. podgrzewacz 1                                
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122,00 zł  122,00 zł  

106. stojak obrotowy 1                 

268,00 zł  

               

268,00 zł  

  107. kuchnia mikrofal.Zelmer 1                 

427,00 zł  

               

427,00 zł  

  108. kuchnia elektryczna 1                 

930,00 zł  

               

930,00 zł  

  109. biurko z szufladami 1                    

68,70 zł  

                  

68,70 zł  

  110. naświetlacz do jaj 1                 

869,99 zł  

               

869,99 zł  

  111. mikser-robot B5D 1 

             1 

317,60 zł  

            1 

317,60 zł  

uszkodzony 

  112. ubijaczka 1            11 

468,00 zł  

          11 

468,00 zł  

  113. wafelnica 1                 

145,00 zł  

               

145,00 zł  

  114. piec cukierniczy 3panele 1            66 

919,44 zł  

          66 

919,44 zł  

  115. krzesło laguna 1                 

175,00 zł  

               

175,00 zł  

  116. 

tablica trójnożna 1 

                

468,85 zł  

               

468,85 zł  

  117. 

stół jadalny 2 

                   

75,33 zł  

               

150,66 zł  

  118. 

waga elektryczna kuch. 1 

                   

59,90 zł  

                  

59,90 zł  

  119. 

waga elektroniczna 1 

                

655,59 zł  

               

655,59 zł  

  120. 

taca do dzielarko-zaokrągl. 1 

                

499,99 zł  

               

499,99 zł  

  121. taca do dzielarko-zaokrągl. 2                                
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499,98 zł  999,96 zł  

122. 

czajnik Zelmer 1 

                

100,00 zł  

               

100,00 zł  

  123. 

robot Fenomen Zelmer 1 

                

801,00 zł  

               

801,00 zł  

  124. 

robot kuch. Z misą 1 

                

900,00 zł  

               

900,00 zł  

  125. 

zmywarka 1 

             1 

600,01 zł  

            1 

600,01 zł  

  126. laptop Dell 3540 1                           

-   zł  

                         

-   zł  

  127. mikser Zelmer 1                           

-   zł  

                         

-   zł  

  128. taborety 7                           

-   zł  

                         

-   zł  

  129. meble kuchenne -kpl 1                           

-   zł  

                         

-   zł  

  130. robot kuchenny Zelmer 1                           

-   zł  

                         

-   zł  

  131. szafa chłodniczaBolarus 1              4 

138,24 zł  

            4 

138,24 zł  

  132. naświetlacz do jajMesko 1                 

793,00 zł  

               

793,00 zł  

  133. blender Bosh 1                 

195,20 zł  

               

195,20 zł  

  134. frytownica Tefal 1                 

610,00 zł  

               

610,00 zł  

  135. szybkowar 1                 

488,00 zł  

               

488,00 zł  

  136. nóż elektryczny Moulinex 1                 

183,00 zł  

               

183,00 zł  

  137. znacznik rozstawny 1                 

366,00 zł  

               

366,00 zł  
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138. zest.przybor.kuch.Gerlach 1                    

73,20 zł  

                  

73,20 zł  

  139. wałek do ciasta na łożysk. 1                    

73,20 zł  

                  

73,20 zł  

  140. tortownica 1                    

97,60 zł  

                  

97,60 zł  

  141. syfon do bitej śmietany 1                 

244,00 zł  

               

244,00 zł  

  142. stojak obrotowy 1                 

268,40 zł  

               

268,40 zł  

  143. taca mahoń 1                    

73,20 zł  

                  

73,20 zł  

  144. szczypce do spagetti 1                    

24,40 zł  

                  

24,40 zł  

  145. zestaw do dekoracji ciast 1                    

48,80 zł  

                  

48,80 zł  

  146. cylinder pomiarowy 2                 

122,00 zł  

               

244,00 zł  

  147. przesiewacz do maki 1                    

73,20 zł  

                  

73,20 zł  

  148. 

blachy do pieczenia 4 

                   

48,80 zł  

               

195,20 zł  

  149. 

pojemnik ze stali(miska) 3 

                   

36,60 zł  

               

109,80 zł  

  150. 

miarki stalowe różne 1 

                

122,00 zł  

               

122,00 zł  

  151. 

formy do wypieku duże 7 

                   

73,20 zł  

               

512,40 zł  

  152. 

formy do wypieku ciast 3 

                   

30,50 zł  

                  

91,50 zł  

  153. 

nóż dekoracyjny Stalgast 5 

                   

36,60 zł  

               

183,00 zł  

  154. dzbanek  1                                      
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48,80 zł  48,80 zł  

155. 

lodówko-zamrażarka 1 

                

950,00 zł  

               

950,00 zł  

  156. 

maszynka do mięsa Zelmer 1 

                

194,00 zł  

               

194,00 zł  

  157. czajnik elektrycznyZelmer 1                 

100,00 zł  

               

100,00 zł  

  158. zestaw mebli 1              1 

822,50 zł  

            1 

822,50 zł  

  159. waga elektroniczna 1                 

750,30 zł  

               

750,30 zł  

  160. ubijaczka 1            11 

468,00 zł  

          11 

468,00 zł  

  161. mikser- robot 1              1 

317,60 zł  

            1 

317,60 zł  

  162. kuchnia elektr. Mastercook 1                 

700,00 zł  

               

700,00 zł  

  163. piekarnik Zanussi 1                 

620,00 zł  

               

620,00 zł  

  164. piec elektr.cukierniczy 3cz. 1            66 

919,44 zł  

          66 

919,44 zł  

  165. mikser Zemer Robi 1                 

135,00 zł  

               

135,00 zł  

  166. krzesło obrotowe 1                 

155,00 zł  

               

155,00 zł  

  167. stół chłodniczy 1              2 

570,70 zł  

            2 

570,70 zł  

  168. taboret szczecinek 10                           

-   zł  

                         

-   zł  

  169. tablica 1                 

207,71 zł  

               

207,71 zł  

  170. gaśnica proszkowa 1                           

-   zł  

                         

-   zł  
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171. gaśnica do oleju 1                           

-   zł  

                         

-   zł  

  172. skaner+drukarka 1                 

220,00 zł  

               

220,00 zł  

  173. 

drukarka Samsung 1 

                

600,00 zł  

               

600,00 zł  

  174. chłodziarko-zamrażarka 1              9 

760,00 zł  

            9 

760,00 zł  

  175. czajnik Amica 1 

                   

85,40 zł  

                  

85,40 zł  

uszkodzony 

  176. maszynka do mięsa zelmer 1                 

366,00 zł  

               

366,00 zł  

  177. blender Bosh 1                 

195,20 zł  

               

195,20 zł  

  178. krajalnica Zelmer 1                 

305,00 zł  

               

305,00 zł  

  179. kuchnia mikrofal.Zelmer 1                 

427,00 zł  

               

427,00 zł  

  180. frytownica Tefal 1                 

610,00 zł  

               

610,00 zł  

  181. grill elektr.First 1                 

146,40 zł  

               

146,40 zł  

  182. naświetlacz do jaj 10szt 1                 

793,00 zł  

               

793,00 zł  

  183. szybkowar 1                 

488,00 zł  

               

488,00 zł  

  184. waza do zupy z chochlą 1                    

61,00 zł  

                  

61,00 zł  

  185. salaterka 2                    

24,40 zł  

                  

48,80 zł  

  186. sztućce -kpl 2                    

73,20 zł  

               

146,40 zł  
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niekompletne 

187. nóż elektrycznyMoulinex 1                 

183,00 zł  

               

183,00 zł  

  188. zest.przybor.kuch.Gerlach 1                    

73,20 zł  

                  

73,20 zł  

  189. dzbanek 1                    

48,80 zł  

                  

48,80 zł  

  190. 

zestaw do przypraw 2 

                   

18,30 zł  

                  

36,60 zł  

  191. 

serwetnik metalowy 1 

                   

18,30 zł  

                  

18,30 zł  

  192. 

taca mahoń laminat 2 

                   

73,20 zł  

               

146,40 zł  

  193. 

wyciskarka owoc.Ariete 1 

                

122,00 zł  

               

122,00 zł  

  194. 

otwieracz do konserw 1 

                

244,00 zł  

               

244,00 zł  

  195. 

sosjerka 3 

                   

24,40 zł  

                  

73,20 zł  

  196. 

stojak obrotowy 1 

                

268,40 zł  

               

268,40 zł  

  197. 

cylinder pomiarowy 2 

                

122,00 zł  

               

244,00 zł  

  198. 

przesiewacz do mąki 2 

                   

73,20 zł  

               

146,40 zł  

  199. 

syfon do bitej śmietany 1 

                

244,00 zł  

               

244,00 zł  

  200. deska do krojenia 2                    

24,40 zł  

                  

48,80 zł  

  201. wałek do ciasta na łożysku 1                    

73,20 zł  

                  

73,20 zł  

  202. patelnia do ryb 1                 

305,00 zł  

               

305,00 zł  
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203. patelnia z pokrywąStalgast 2                 

244,00 zł  

               

488,00 zł  

  204. tłuczek do mięsa 1                    

61,00 zł  

                  

61,00 zł  

  205. krajalnica do jaj 1                    

48,80 zł  

                  

48,80 zł  

  206. miarki stalowe różnej wiel. 2                 

122,00 zł  

               

244,00 zł  

  207. pojemnik ze stali-misa 2                    

36,60 zł  

                  

73,20 zł  

  208. szczypce do spagetti 1                    

24,40 zł  

                  

24,40 zł  

  209. talerze białe obiad. 6                      

7,32 zł  

                  

43,92 zł  

  210. radełko do ciasta 1                    

30,50 zł  

                  

30,50 zł  

  211. zestaw garów ze stali 1                 

610,00 zł  

               

610,00 zł  

  212. waga elektr.Ezdom 1                    

73,20 zł  

                  

73,20 zł  

  213. nóż do sera 1                    

73,20 zł  

                  

73,20 zł  

  214. półmisek 5                    

24,40 zł  

               

122,00 zł  

  215. podgrzewacz 1                 

122,00 zł  

               

122,00 zł  

  216. 

nóż dekoracyjny Stalgast 5 

                   

36,60 zł  

               

183,00 zł  

  217. 

zestaw patelni 1 

                

305,00 zł  

               

305,00 zł  

  218. 

szafa ubraniowa 1 

                

220,00 zł  

               

220,00 zł  

  219. kuchnia elektr.Mastercook 1              1             1 
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020,00 zł  020,00 zł  

220. 

tablica szkolna 1 

                   

95,00 zł  

                  

95,00 zł  

  221. 

krzesło tapicerowane 1 

                   

92,00 zł  

                  

92,00 zł  

  222. 

wózek do pieca INPRO 1 

             2 

478,60 zł  

            2 

478,60 zł  

  223. 

kuchnia indukcyjnaAmica 1 

             2 

754,01 zł  

            2 

754,01 zł  

  224. 

kuchnia indukcyjnaAmica 1 

             2 

754,00 zł  

            2 

754,00 zł  

  225. 

zmywarka Bosh 1 

             1 

600,00 zł  

            1 

600,00 zł  

  226. robot kuchenny z misą 1                 

900,00 zł  

               

900,00 zł  

  227. robot kuch.FenomenZelm. 1                 

801,01 zł  

               

801,01 zł  

  228. maszynka do mięsa Zelmer 1                 

194,01 zł  

               

194,01 zł  

  229. waga elektryczna 1                    

96,00 zł  

                  

96,00 zł  

  230. zestaw noży 1 

                   

25,97 zł  

                  

25,97 zł  

Niekompletne  

  231. blat metalowy roboczy 2                           

-   zł  

                         

-   zł  

  232. taboret szczecinek 2                           

-   zł  

                         

-   zł  

  233. krzesło biurowe 2                           

-   zł  

                         

-   zł  

  234. talerz biały duży 18                           

-   zł  

                         

-   zł  

  235. talerz biały głęboki 12                                                    
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-   zł  -   zł  

236. talerz biały mały 9 

                          

-   zł  

                         

-   zł 

niekompletne  

  237. spodek biały 6                           

-   zł  

                         

-   zł  

  238. talerz owalny 4                           

-   zł  

                         

-   zł  

  239. talerz głęboki duralex 7                           

-   zł  

                         

-   zł  

  240. półmiski duralex 2                           

-   zł  

                         

-   zł  

  241. flaczarka duralex 4                           

-   zł  

                         

-   zł  

  242. 

talerz płytki duralex 8 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  243. 

talerz duży -różne 14 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  244. 

talerz głęboki- różne 10 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  245. 

talerz mały- różne 23 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  246. 

flaczarka biała 3 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  247. 

miska metalowa 5 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  248. 

miski plastikowe- kpl 1 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  249. 

szklanki różne 14 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  250. 

kubki różne 9 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  251. filiżanki różne 19                                                    
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-   zł  -   zł  

252. filiżanka biała 9                           

-   zł  

                         

-   zł  

  253. spodek 8                           

-   zł  

                         

-   zł  

  254. noże 20                           

-   zł  

                         

-   zł  

  255. łyżeczka mała 8                           

-   zł  

                         

-   zł  

  256. łyżka duża 11                           

-   zł  

                         

-   zł  

  257. widelec 10                           

-   zł  

                         

-   zł  

  258. wałek drewniany 4                           

-   zł  

                         

-   zł  

  259. łopatka drewniana 8                           

-   zł  

                         

-   zł  

  260. łyżka wazowa 2                           

-   zł  

                         

-   zł  

  261. trzepaczka rózgowa 3                           

-   zł  

                         

-   zł  

  262. łyżka cedzakowa 2                           

-   zł  

                         

-   zł  

  263. łyżka do sosu 3                           

-   zł  

                         

-   zł  

  264. sitko duże 3                           

-   zł  

                         

-   zł  

  265. gaśnica proszkowa 1                           

-   zł  

                         

-   zł  

  266. gaśnica mała 1                           

-   zł  

                         

-   zł  

  267. zlew dwukomorowy 3                           

-   zł  

                         

-   zł  
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268. 

komplet mebli kuchennych 1 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  269. podgrzewacz 8                 

122,00 zł  

               

976,00 zł  

  270. pojemnik plastikowy 13                    

48,80 zł  

               

634,40 zł  

  271. syfon do bitej śmietany 1                 

244,00 zł  

               

244,00 zł  

  272. tłuczek do mięsa 1                    

61,00 zł  

                  

61,00 zł  

  273. zestaw do dekoracji ciast 2                    

48,80 zł  

                  

97,60 zł  

  274. krajalnica Zelmer 2                 

305,00 zł  

               

610,00 zł  

  275. cylinder pomiarowy 2                 

122,00 zł  

               

244,00 zł  

  276. nóż elektr.Moulinex 1                 

183,00 zł  

               

183,00 zł  

  277. serwetnik ze stali 17                    

18,30 zł  

               

311,10 zł  

  278. radełko do ciasta 2                    

30,50 zł  

                  

61,00 zł  

  279. szczypce do spagetti 1                    

24,40 zł  

                  

24,40 zł  

  280. szczypce cukiernicze 3                    

36,60 zł  

               

109,80 zł  

  281. sosjerka 3                    

24,40 zł  

                  

73,20 zł  

  282. taca stalowa z rączkami 8                    

73,20 zł  

               

585,60 zł  

  283. patelnia do ryb 2                 

305,00 zł  

               

610,00 zł  

  284. kombiwar MPM 1                                
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244,00 zł  244,00 zł  

285. 

waza do zupy Stalgast 4 

                   

61,00 zł  

               

244,00 zł  

  286. 

pojemnik termoizolacyjny 1 

                

183,00 zł  

               

183,00 zł  

  287. 

szybkowar  2 

                

488,00 zł  

               

976,00 zł  

  288. 

zestaw garnków ze stali 1 

                

610,00 zł  

               

610,00 zł  

  289. 

taca mahoń 3 

                   

73,20 zł  

               

219,60 zł  

  290. 

termos z dozown.Stalgast 2 

                

366,00 zł  

               

732,00 zł  

  291. 

zestaw talerzy 1 

                

366,00 zł  

               

366,00 zł  

  292. 

szklanki 40 

                     

4,88 zł  

               

195,20 zł  

  293. 

wózek kelnerski 3półki 2 

             2 

440,00 zł  

            4 

880,00 zł  

  294. 

salterka 6 

                   

24,40 zł  

               

146,40 zł  

  295. półmisek 5                    

24,40 zł  

               

122,00 zł  

  296. talerze białe obiad. 44                      

7,32 zł  

               

322,08 zł  

  297. stojak obrotowy 4                 

268,40 zł  

            1 

073,60 zł  

  298. naczynie szkl. Do herbaty 

+ spodek 

40                      

4,88 zł  

               

195,20 zł  

  299. dzbanek 2                    

48,80 zł  

                  

97,60 zł  

  300. serwis obiadowo-kawowy 5                 

244,00 zł  

            1 

220,00 zł  
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301. tortownica 1                    

97,60 zł  

                  

97,60 zł  

  302. kombiwar MPM 1                 

244,00 zł  

               

244,00 zł  

  303. krajalnica do jaj-plastry 1                    

48,80 zł  

                  

48,80 zł  

  304. deska do krojenia 1                    

24,40 zł  

                  

24,40 zł  

  305. tarka nierdzewna 2                    

24,40 zł  

                  

48,80 zł  

  306. patera do owoców i ciast 7                    

73,20 zł  

               

512,40 zł  

  307. zestaw do przypraw 4                    

18,30 zł  

                  

73,20 zł  

  308. otwieracz do konserw 1                 

244,00 zł  

               

244,00 zł  

  309. chlodziarka Polar 1                 

925,00 zł  

               

925,00 zł  

  310. kuchnia elektryczna 1              2 

226,50 zł  

            2 

226,50 zł  

  311. 

zestaw mebli 1 

             1 

857,06 zł  

            1 

857,06 zł  

  312. 

waga elektryczna 1 

                

750,30 zł  

               

750,30 zł  

  313. 

kociołek do zup 1 

                

281,67 zł  

               

281,67 zł  

  314. 

waga elekrtyczna 1 

                

655,59 zł  

               

655,59 zł  

  315. 

tace małe-owalne 2 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  316. 

czajnik elektryczny 1 

                   

79,00 zł  

                  

79,00 zł  

  317. sztućce - kpl. 2                                                    
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-   zł  -   zł  

318. 

komplet filizanek 1 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

uszkodzony 

  319. 

szklanki wysokie 12 

                          

-   zł  

                         

-   zł 

uszkodzony 

  320. 

łyżki małe 71 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

Niekompl. 

  321. ŁYŻKI DUŻE 37                           

-   zł  

                         

-   zł  

  322. noże 39                           

-   zł  

                         

-   zł niekompl. 

  323. widelce 58                           

-   zł  

                         

-   zł niekompl. 

  324. pucharki na nóżce 24                           

-   zł  

                         

-   zł  

  325. zlewozmywak 5                           

-   zł  

                         

-   zł  

  326. łyżeczki małe-wzór 36                           

-   zł  

                         

-   zł  

  327. sitka 2                           

-   zł  

                         

-   zł  

  328. rózgi 2                           

-   zł  

                         

-   zł  

  329. pędzel silikonowy 3                           

-   zł  

                         

-   zł  

  330. noże z wzorem 6                           

-   zł  

                         

-   zł  

  331. noże -kpl 2                           

-   zł  

                         

-   zł  

  332. szklanki z uchem- wysokie 12                                                    
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-   zł  -   zł  

333. szklanki do drinków 6                           

-   zł  

                         

-   zł  

  334. filiżanka arcopol 6                           

-   zł  

                         

-   zł  

  335. dekorator do owoców 1                           

-   zł  

                         

-   zł  

  336. termometr digital 1                           

-   zł  

                         

-   zł  

  337. 

termometr kuhlrozun 1 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  338. 

mikser ręczny QVIGG 1 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  339. 

pochłaniacz dymu 1 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  340. 

cukiernica arcopol 6 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  341. 

kubek z uchem arcopol 6 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  342. 

filiżanka biała 17 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  343. 

talerz arcopol 6 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  344. 

półmisek owal 1 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  345. 

talerz mały wzór 12 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  346. 

koszyk na pieczywo 3 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  347. pucharki na lody 9                           

-   zł  

                         

-   zł  

  348. talerz głęboki arcopol 6                           

-   zł  

                         

-   zł  
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349. talerz głęboki biały 16                           

-   zł  

                         

-   zł  

  350. serwis obiadowy-niekpl. 1                           

-   zł  

                         

-   zł  

  351. spodek biały 11                           

-   zł  

                         

-   zł  

  352. szklanki do drinków 24                           

-   zł  

                         

-   zł  

  353. flaczarki różne 12                           

-   zł  

                         

-   zł  

  354. szklanki różne z uchem 21                           

-   zł  

                         

-   zł  

  355. literatka 10                           

-   zł  

                         

-   zł  

  356. obrusy 43                           

-   zł  

                         

-   zł  

  357. fartuch nowy 14                           

-   zł  

                         

-   zł  

  358. zapaska nowa 2                           

-   zł  

                         

-   zł  

  359. czapka kucharska 2                           

-   zł  

                         

-   zł  

  360. ściereczki kuchenne 10                           

-   zł  

                         

-   zł  

  361. komplet garnkówZelmer 1                 

691,99 zł  

               

691,99 zł  

  362. komplet garnkówZelmer 1                 

692,00 zł  

               

692,00 zł  

  363. blender 1                 

195,20 zł  

               

195,20 zł  

  364. biurko pod komputer 1                 

899,99 zł  

               

899,99 zł  

  365. komputer 1              1             1 
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382,80 zł  382,80 zł  

366. drukarka laser Jet 1005 1                 

280,00 zł  

               

280,00 zł  

  367. pralka 1                    

88,90 zł  

                  

88,90 zł  

  368. szafa BHP ubraniowa 1                      

7,20 zł  

                    

7,20 zł  

  369. stół jadalny 2                    

75,33 zł  

               

150,66 zł  

  370. przedłużacz 1 

                   

95,00 zł  

                  

95,00 zł 

uszkodzony  

  371. wiertarka Bosh 1                 

320,00 zł  

               

320,00 zł  

  372. wiertarka  1 

                

199,00 zł  

               

199,00 zł 

uszkodzony 

  373. młoto-wiertarka 1                 

475,00 zł  

               

475,00 zł  

  374. szlifierka tasmowa 1                 

560,00 zł  

               

560,00 zł  

  375. wyrzynarka 1 

                

220,00 zł  

               

220,00 zł 

uszkodzony 

  376. szlifierka kątowa 1                 

132,00 zł  

               

132,00 zł  

  377. lodówko-zamrażąrka 1              1 

099,00 zł  

            1 

099,00 zł  

  378. pilarka tarczowa-maszyna 1                 

402,60 zł  

               

402,60 zł  

  379. strugarka 1                 

268,40 zł  

               

268,40 zł  

  380. urządzenie odpylające 1              1             1 
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403,00 zł  403,00 zł  

381. 

pilarka tarczowa KS865 1 

                

564,99 zł  

               

564,99 zł  

  382. 

piła taśmowa 1 

                

280,60 zł  

               

280,60 zł  

  383. 

tarcza piły PI 505 1 

                

300,00 zł  

               

300,00 zł 

uszkodzony 

  384. 

urzadzenie odpylające 1 

             1 

403,00 zł  

            1 

403,00 zł  

  385. 

szlifierka NSA 150 1 

                

132,00 zł  

               

132,00 zł  

  386. 

tokarka uniwersalna 1 

             4 

264,16 zł  

            4 

264,16 zł  

  387. 

zestaw mebli 1 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  388. 

podgrzewacz do wody 1 

                

160,00 zł  

               

160,00 zł  

  389. 

biurko  1 

                   

49,00 zł  

                  

49,00 zł  

  390. szafa ubraniowa 1                 

145,00 zł  

               

145,00 zł  

  391. szafa narzędziowa 1                 

140,00 zł  

               

140,00 zł  

  392. komoda 1                 

112,00 zł  

               

112,00 zł  

  393. nożyce dźwigowe 1 

                     

0,89 zł  

                    

0,89 zł 

uszkodzony 

  394. szafa metalowa 2                      

0,33 zł  

                    

0,66 zł  

  395. monitor 1                 

535,00 zł  

               

535,00 zł  
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396. szafa metalowa 2                      

0,33 zł  

                    

0,66 zł  

  397. tablica dwustronna 1                    

72,21 zł  

                  

72,21 zł  

  398. tablica szkolna 1                 

120,00 zł  

               

120,00 zł  

  399. stolik szkolny 5                    

30,10 zł  

               

150,50 zł  

  400. szafa narzędziowa 1                 

320,00 zł  

               

320,00 zł  

  401. krzesło 8                    

70,00 zł  

               

560,00 zł  

  402. uchwyt czteroszczękowy 1              1 

906,50 zł  

            1 

906,50 zł  

  403. pilarka formatowa z 

podcin. 

1            22 

448,00 zł  

          22 

448,00 zł  

  404. okleiniarka 1            37 

881,00 zł  

          37 

881,00 zł  

  405. wiertarka wielowrzecion. 1 

           22 

448,00 zł  

          22 

448,00 zł 

uszkodzony 

  406. 

szlifierka do krawędzi 1 

             4 

910,50 zł  

            4 

910,50 zł  

  407. frezarka 

dolnowrzecionowa 1 

           11 

224,00 zł  

          11 

224,00 zł  

  408. 

tokarka do drewna 1 

           21 

045,00 zł  

          21 

045,00 zł  

  409. 

wąż odpylacz z polimet. 1 

                

420,91 zł  

               

420,91 zł  

  410. 

wąż odpylacz z polimet. 1 

                

420,91 zł  

               

420,91 zł  

  411. 

reduktor węża odpyl.F/100 1 

                   

70,15 zł  

                  

70,15 zł  
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412. 

reduktor węża odpyl.F/120 1 

                   

70,15 zł  

                  

70,15 zł  

  413. 

okleiniarka krzywoliniowa 1 

           11 

925,50 zł  

          11 

925,50 zł  

  414. 

wiertarka dwubiegowa 2 

                

753,35 zł  

            1 

506,70 zł 

uszkodzony 

  415. 

wkrętarko-wiertarka 1 

                

516,92 zł  

               

516,92 zł 

uszkodzony 

  416. wyrzynarka 2 

                

894,75 zł  

            1 

789,50 zł 

uszkodzony 

  417. piła do cięcia kątowa 1              1 

879,90 zł  

            1 

879,90 zł  

  418. zszywacz elektryczny 

tapic. 

1                 

339,59 zł  

               

339,59 zł  

  419. frezarka 

górnowrzecionowa 

1              2 

987,53 zł  

            2 

987,53 zł  

  420. szlifierka kątowa 1                 

413,76 zł  

               

413,76 zł  

  421. piła tarczowa do cięcia płyt 2                 

197,03 zł  

               

394,06 zł  

  422. piła podcinarka-tarcza 1                 

405,65 zł  

               

405,65 zł  

  423. wiertło do otworów puszk. 1 

                   

57,95 zł  

                  

57,95 zł 

uszkodzone 

  424. wiertło do otworów puszk. 1                    

57,94 zł  

                  

57,94 zł  

  425. frezy stolarskie 3                 

972,94 zł  

            2 

918,82 zł  

  426. frezy stolarskie 1                                
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972,95 zł  972,95 zł  

427. wiertło kręte NWKA 5 

                     

2,02 zł  

                  

10,10 zł 

uszkodzony 

  428. zestaw wkrętaków do śrub 1                    

67,10 zł  

                  

67,10 zł  

  429. zestaw wkrętaków do śrub 1                    

67,09 zł  

                  

67,09 zł  

  430. zestaw kluczy płasko-

oczko. 

1                    

67,10 zł  

                  

67,10 zł  

  431. zestaw kluczy płaskich 1                    

16,11 zł  

                  

16,11 zł  

  432. 

zestaw kluczy płaskich 7 

                   

16,10 zł  

               

112,70 zł 

niekompl. 

  433. 

ścisk stolarski 7 

                   

60,39 zł  

               

422,73 zł  

  434. 

ścisk stolarski 1 

                   

60,41 zł  

                  

60,41 zł  

  435. 

taśma metalowa zwijana 9 

                     

8,72 zł  

                  

78,48 zł  

  436. 

taśma metalowa zwijana 1 

                     

8,73 zł  

                    

8,73 zł  

  437. 

młotek gumowy 2 

                   

26,84 zł  

                  

53,68 zł  

  438. 

mlotek metalowy 4 

                     

9,63 zł  

                  

38,52 zł  

  439. 

młotek gumowy 1 

                     

9,55 zł  

                    

9,55 zł  

  440. 

młotek metalowy 2 

                   

17,44 zł  

                  

34,88 zł  

  441. 

sprężarka 1 

             2 

865,00 zł  

            2 

865,00 zł  
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442. narzędziowy wózek warszt. 2                 

916,35 zł  

            1 

832,70 zł  

  443. czajnik zelmer 1 

                

100,00 zł  

               

100,00 zł 

uszkodzony 

  444. zestaw kluczy płasko-oczk. 1                    

75,00 zł  

                  

75,00 zł  

  445. zestaw wkretaków płask. 1                    

75,00 zł  

                  

75,00 zł  

  446. kuchnia Solec 1                           

-   zł  

                         

-   zł  

  447. biurko 1                           

-   zł  

                         

-   zł  

  448. stół montazowy 3                           

-   zł  

                         

-   zł  

  449. uchwyt do wiertarki 1 

                          

-   zł  

                         

-   zł 

uszkodzony 

  450. taboret szczecinek 7                           

-   zł  

                         

-   zł  

  451. gablota na klucze 1                           

-   zł  

                         

-   zł  

  452. wilgotnościomierz 1                           

-   zł  

                         

-   zł  

  453. pojemnik dozujący z 

miarką 

1                           

-   zł  

                         

-   zł  

  454. ścisk stolarski 400mm 4                           

-   zł  

                         

-   zł  

  455. ścisk stolarski 600mm 4                           

-   zł  

                         

-   zł  

  456. ścisk stolarski 900mm 6                           

-   zł  

                         

-   zł  

  457. ścisk stolarski 2100mm 2                                                    
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-   zł  -   zł  

458. 

wążdo sprężarki 2 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  459. 

poziomica 1000m 1 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  460. 

piła grzbietnica 2 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  461. 

kpl-wiertła uniweral.SASK 1 

                          

-   zł  

                         

-   zł 

uszkodzony 

  462. 

piła pasownica 1 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  463. 

piła płatnica 3 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  464. 

piła ramowa 3 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  465. 

dłuto stolarskie 5 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  466. 

pilnik płaski do metalu 6 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  467. 

przyrżnia kątowa ręczna 1 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  468. piła płatnica 1                           

-   zł  

                         

-   zł  

  469. rama piłki do metalu 3                           

-   zł  

                         

-   zł  

  470. opalarka elektryczna Bosh 1                           

-   zł  

                         

-   zł  

  471. szlifierka kątowa do metalu 1                           

-   zł  

                         

-   zł  

  472. wkrętarka Skill 1 

                

300,01 zł  

               

300,01 zł 

uszkodzony 
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473. młotek gumowy 4                           

-   zł  

                         

-   zł  

  474. mlotek drewniany-podbijak 2                           

-   zł  

                         

-   zł  

  475. mlotek metalowy 5                           

-   zł  

                         

-   zł  

  476. pilnik płaski 3                           

-   zł  

                         

-   zł  

  477. obcęgi 3                           

-   zł  

                         

-   zł  

  478. szczypce płaskie 4                           

-   zł  

                         

-   zł  

  479. dłuto stolarskie 8                           

-   zł  

                         

-   zł  

  480. wiertlo do zawiasów 

puszk. 

1                           

-   zł  

                         

-   zł  

  481. wiertło do wiert.wielowrze. 5 

                          

-   zł  

                         

-   zł 

uszkodzony 

  482. kątownik metalowy 2                           

-   zł  

                         

-   zł  

  483. apteczka 2                           

-   zł  

                         

-   zł  

  484. 

wąż do sprężarki sprężyn. 1 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  485. 

taboret szczecinek 3 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  486. 

szafa śniadaniowa 1 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  487. 

taboret metalowy 3 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  488. 

tablica szkolna 2 

                          

-   zł  

                         

-   zł  
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489. 

strugnica 5 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  490. 

stół do tenisa 1 

                     

0,25 zł  

                    

0,25 zł  

  491. 

stół do tenisa 1 

                

670,00 zł  

               

670,00 zł  

  492. 

stół do tenisa 2 

                          

-   zł  

                         

-   zł  

  493. pralka automatyczna 1                           

-   zł  

                         

-   zł  

  494. taczka 1                 

101,20 zł  

               

101,20 zł  

  495. nożyce ogrodowe 1 

                          

-   zł  

                         

-   zł 

uszkodzony 

  496. stół metalowy 1                           

-   zł  

                         

-   zł  

  497. dywan 1                           

-   zł  

                         

-   zł  

  498. wiertła do frezarki-kpl. 1 

                          

-   zł  

                         

-   zł 

uszkodzony 

  499. ławka metalowa 4                           

-   zł  

                         

-   zł  

  500. siekiera duża 1                           

-   zł  

                         

-   zł  

  501. sprężarka-kompresor-kpl. 1                 

860,00 zł  

               

860,00 zł  

  502. tablica kreślarska 1                 

649,99 zł  

               

649,99 zł  

  503. skrzynia tapczanu 4                           

-   zł  

                         

-   zł  

  504. komputer -zestaw 1                                                    
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-   zł  -   zł  

505. lustro 1                           

-   zł  

                         

-   zł  

  506. stolik 1                           

-   zł  

                         

-   zł  

  507. wieszak 1                           

-   zł  

                         

-   zł  

  508. piła tarczowa do cięcia 

płyty 

1                 

197,04 zł  

               

197,04 zł  

  509. 

system alarmowy 1 

             2 

100,00 zł  

            2 

100,00 zł  
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