
FUNKCJONOWANIE   OSOBISTE   I   SPOŁECZNE 

 

Osią wszystkich  realizowanych w placówce  działań edukacyjnych jest wspieranie rozwoju 

funkcjonowania osobistego i  społecznego ucznia/ wychowanka . Temu celowi służą wszystkie, ściśle ze 

sobą powiązane, rodzaje zajęć i sytuacji przed którymi stają nasi podopieczni .   

Funkcjonowanie osobiste i społeczne to  rodzaj zajęcia umożliwiających zdobycie wiedzy z różnych 

obszarów ,   uczenie różnych praktycznych umiejętności  rozwijających kompetencje  społeczne .  

Rozwijanie umiejętności z zakresu samoobsługi : samodzielnie jedzenie, ubieranie/ rozbieranie się ,  

dbanie o higienę osobistą, przygotowanie prostych posiłków,  sprzątanie , zmywanie, pranie, 

obsługiwanie podstawowych urządzeń  technicznych  to tylko wybrane rodzaje konkretnych umiejętności 

przydatnych w życiu codziennym których się uczymy. Wspólnie  poznajemy nasze najbliższe otoczenie, 

miejsca użyteczności  publicznej,  ciekawe miejsca naszego miasta. Uczniowie uczą się korzystania ze 

środków komunikacji miejskiej,  poznają różne rodzaje pojazdów.  Poznajemy różne formy spędzania 

czasu wolnego.  Prowadzimy własne hodowle roślin . Poznajemy piękno otaczającej nas przyrody.  

Zajęcia  dostosowujemy do indywidualnych  potrzeb i możliwości  naszych uczniów, tak aby mogli w 

przyszłości jak najlepiej funkcjonować , zintegrować się ze środowiskiem, mieć przyjaciół.   

 

 



ZAJĘCIA  ROZWIJAJĄCE  KOMUNIKACJĘ 

 

Porozumiewanie się to nie zawsze rozmowa .Naszym pierwszorzędny celem jest nauka funkcjonalnego 

porozumiewania. Celem kolejny jest nauka mówienia. Dla  Nas porozumiewanie jest ważniejsze niż 

mówienie . Kompetentne porozumiewanie się jest możliwe dzięki kilku typom modalności: mowa,  

gestykulacja,  język migowy, obrazki, pisanie. Każdy z naszych uczniów ma opracowany  indywidualny 

program rozwoju komunikowania się w oparciu o taką formę modalności, która jest dla niego optymalna. 

Pracujemy w oparciu o PECS. Model PECS- Picture Exchange Communication System - to wspomagający 

/alternatywny pakiet interwencji rozwijających umiejętność porozumiewania się dla osób ze spektrum 

autyzmu i/lub innymi zaburzeniami rozwojowymi. Nasi uczniowie uczą się wyrażać swoje prośby, uczą się 

prosić o pomoc, sygnalizować potrzebę zrobienia przerwy, wykonywania instrukcji, podążania za planem 

aktywności. Uczą się jak w sposób optymalny dla nich komunikować się z innymi. 

 



 

WYCHOWANIE   FIZYCZNE 

Wychowanie fizyczne to zajęcia rozwijające sprawność i kondycję fizyczną.  Główne cele zajęć to:  

rozwijanie sprawności małej motoryki, rozwijanie sprawności dużej motoryki, kształtowanie prawidłowej 

postawy, umiejętności lokomocyjnych i  manipulacyjnych;  doskonalenie reakcji równoważnych; 

kształtowanie zdolności koordynacyjnych,  szybkościowych, wytrzymałościowych. Zależy nam na 

wyzwalaniu aktywności ruchowej przez zabawy sportowe oparte na naturalnej potrzebie ruchu, 

wdrażaniu do współdziałania w zespole, respektowania przepisów i zasad sportowych, w tym zasad 

fairplay.  Staramy się zapewnić naszym uczniom udział  w różnych imprezach sportowo-rekreacyjnych i  

zawodach. 



ZAJĘCIA  ROZWIJAJĄCE  KREATYWNOŚĆ 

 

Zajęcia rozwijające kreatywność służą rozwijaniu wyobraźni, zainteresowań, motywacji do 

działania i aktywności twórczej uczniów oraz wyrażaniu przeżyć i emocji za pomocą środków 

artystycznych, praktycznych i technicznych. W zależności od potrzeb uczniów, jak również od 

ich specyficznych zachowań i ograniczeń w szkole organizowane są  zajęcia: malarskie, 

rysunku, modelowania z elementami rzeźby, kolażu, rytmiczne, muzyczne, muzyczno-

rytmiczne, taneczne, teatralne, ruchowe, sportowe, praktyczno-techniczne z użyciem 

narzędzi i urządzeń, kulinarne, dekoratorsko-porządkowe. 

 

 



 

 



ETYKA 

Głównym celem tych zajęć  jest kształtowanie pozytywnego nastawienia wobec omawianych 

zagadnień dotyczących człowieka, jego najbliższego otoczenia jego rodziny, przyjaciół, 

kolegów, dzieci, osób starszych, osób niepełnosprawnych itp. Dostrzegania wartości i piękna  

środowiska przyrodniczego. Rozwijanie  pozytywnego  stosunku do własnych uczuć, 

motywacji i określonych sytuacji życiowych. 

 

 



ZAJĘCIA REWALIDACYJNE 

 

Zajęcia rewalidacyjne mają charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny. Rodzaj zajęć 

rewalidacyjnych jest opracowany w oparciu  zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego oraz wyniki wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia. W 

zależności od indywidualnych potrzeb uczniów mają one na celu:  usprawniania 

sensorycznego oraz integracji czynności zmysłowo-nerwowych: rozwijania percepcji 

wzrokowej i spostrzegania, rozwijania percepcji słuchowej usprawniania czynności zmysłów 

powonienia, smaku, dotyku oraz kinestezji. Zajęcia logopedyczne  to  usprawniania czynności 

narządów mowy i kształtowanie elementarnych umiejętności komunikacyjnych.  Zajęcia z 

zakresu gimnastyki korekcyjnej to nie tylko nauka i korekcja postawy, ale również masaże i 

usprawnianie motoryczne, wzmacniania kondycji fizycznej,  rozwijanie sprawności 

manualnej. Uczniowie pracują w oparciu o opracowane Indywidualne Programy  Edukacyjno-

Terapeutyczne. 



 


