
Dębica, 11 kwietnia 2016 r. 

Szanowni Państwo 

 

 Fundacja  EDUCARE et SERVIRE  od roku 2015/2016 prowadzi szkołę Przysposobienia do 

Pracy w Dębicy. Nasz szkoła kształci młodzież niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym, 

znacznym ze sprzężeniami  i z autyzmem. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie 

orzeczenia  o niepełnosprawności i  kształceniu  na IV etap edukacyjny.  

Program nauczania i przystosowania do pracy dopracowują i realizują nauczyciele 

oligofrenopedagodzy, posiadający wiedzę i doświadczenie w nauczaniu osób 

z niepełnosprawnościami. Całością  kieruje dyrektor szkoły, który posiada ponad 20 letnie 

doświadczenie w zakresie kształcenia i praktyk zawodowych, między innymi dla kucharzy, 

kelnerów, techników hotelarstwa i turystyki.  

Uczniowie uczą się w małych grupach  i nabywają u nas podstawowe umiejętności  do 

prawidłowego funkcjonowania w  społeczeństwie. Cykl kształcenia trwa trzy lata.  

Edukacja polega na  praktycznej nauce  : 

- gotowania, 

- samoobsługi, 

- sprzątania , 

- samodzielnego wykonywania posiłków , 

- dbania o własne otoczenie  i stanowisko pracy, 

- ogrodnictwa, 

- prawidłowego komunikowania się z otoczeniem. 

Uczniowie zapewnione mają w naszej szkole warunki dostosowane do ich potrzeb i możliwości. 

Organizowane są zajęcia   praktyczne w plenerze , wyjazdy warsztatowe,  gdzie młodzież uczy się 

nabywania umiejętności gotowania, ogrodnictwa, rękodzielnictwa , malowania i prawidłowego 

spostrzegania świata realnego. 

Uczniowie ramach zajęć praktycznych uczą się: 

- samodzielnego przygotowania posiłków /śniadania , obiady, desery/, 

- prasowania, 

- prania, sprzątania 

- dbania o ogród i prac ogrodniczych, 

Doświadczenie pierwszego roku nauczyło nas iż uczniowie z niepełnosprawnością  umiarkowaną 

bardzo dobrze sprawdzają się w działaniach praktycznych. Chętnie uczestniczą w zajęciach 

i poprawnie wykonują powierzone im zadania.  



 

Szkoła zapewnia: 

-  zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne dostosowane do potrzeb wynikających z orzeczenia 

poradni psychologiczno pedagogicznej. 

- zajęcia specjalistyczne, 

- kółka zainteresowań, 

- dobra i życzliwą atmosferę 

- wykwalifikowana kadrę pedagogiczną, 

- warunki dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów 

Nasza szkoła bardzo stawia na rozwój osobowy uczniów z wykorzystaniem ich mocnych stron 

i talentów.  Uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu szkoły współdecydując  o jej działaniach oraz 

codziennej życzliwej i kulturalnej atmosferze, w której każdy Uczeń czuje się potrzebnym 

i ważnym członkiem społeczności Szkoły . 

 

Serdecznie Państwa zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkolnej. 

  

mgr Małgorzata Wolicka  mgr inż. Antoni Kamiński 

 Wicedyrektor Szkoły  Dyrektor Szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


