
Zespół Szkół nr 6
w Rybniku

Prezentacja Szkoły



Agenda prezentacji:
1. Wstęp – czyli dlaczego tu 
jesteśmy?
2. Kim jesteśmy? Czyli krótko o nas.
3. Zajęcia i terapie realizowane w 
Naszej Szkole.
4. Ciekawe zajęcia pozalekcyjne
5. Podsumowanie i pytania



Krótko o historii szkoły

Początki naszej szkoły sięgają
1976 r., kiedy powołano do życia
Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną.
W roku 1986 szkoła zyskała własny 
budynek przy ul. Raciborskiej, w Rybniku-
Niewiadomiu, gdzie funkcjonowała do 
2011r. 
Od roku szkolnego 2011/2012 działamy w 
nowym, większym i nowocześniejszym 
budynku przy ul. Małachowskiego 145 w 
Rybniku-Boguszowicach.



Zespół Szkół nr 6 to:

-    Szkoła Branżowa I stopnia
- Liceum Ogólnokształcące
- Szkoła Specjalna 

Przysposabiająca do Pracy



1. Szkoła Branżowa I stopnia dla młodzieży z 
niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim.

2. Szkoła Branżowa I stopnia dla młodzieży
z normą intelektualną, z dysfunkcjami:
- ruchu,
- wzroku,
- słuchu,
- z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,
- sprzężonymi.

Szkoła Branżowa 
I stopnia



   Szkoła umożliwia przygotowanie do egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe na poziomie pracownika 
wykwalifikowanego lub czeladnika. 

Kierunki kształcenia:
 murarz -tynkarz
 kucharz
 piekarz
 ogrodnik
 cukiernik

Szkoła Branżowa 
I stopnia

 sprzedawca
 pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 
(tylko uczniowie z niepełnosprawnością w stopniu 

lekkim)
 NOWOŚĆ! DRUKARZ



Dla uczniów z autyzmem lub ze spektrum autyzmu oferujemy klasy
3-4 osobowe.

Istnieje możliwość kontynuowania wybranego kierunku 
kształcenia w Szkole Branżowej II stopnia.

Szkoła Branżowa 
I stopnia



Dla kogo?

Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie  
kształcenia specjalnego z PPP w stopniu 
umiarkowanym i znacznym oraz 
niepełnosprawności sprzężonej.

Szkoła przygotowuje uczniów do:
• autonomicznego i aktywnego dorosłego życia,
• podejmowania pracy.

Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca 

do Pracy



Proponujemy kształcenie „Moja pierwsza praca” 
w obszarach:

- ogrodnictwo, 
- stolarstwo, 
- malowanie-tapetowanie, 
- rękodzielnictwo, 
- kucharstwo, 
- krawiectwo, 
- prace biurowe i porządkowe
- Nowość! Elementy poligrafii.

Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca 

do Pracy



Liceum 
Ogólnokształcące

Do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego 
przyjmujemy absolwentów gimnazjum 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego.

Jest to trzyletnie liceum dla uczniów z 
niepełnosprawnością:
-ruchową,
-wzroku,
-słuchu,
-z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,
-ze sprzężeniami.



Liceum 
Ogólnokształcące

Do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego 
przyjmujemy absolwentów gimnazjum 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego.

Jest to trzyletnie liceum dla uczniów z 
niepełnosprawnością:
ruchową,
wzroku,
słuchu,
z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,
ze sprzężeniami.



Liceum 
Ogólnokształcące

Dla uczniów z autyzmem lub ze spektrum 
autyzmu oferujemy klasy maksymalnie 
czteroosobowe.

Szkoła zapewnia również szereg bezpłatnych 
terapii dostępnych w placówce (m.in. 
Biofeedback, Tomatis, terapia logopedyczna, 
terapia integracji sensorycznej, rehabilitacje 
ruchowe i wiele innych).



Kadra pedagogiczna

W naszej szkole pracuje wysoko 
wykwalifikowany zespół pedagogów 
i terapeutów, który zapewnia optymalny 
rozwój swoich podopiecznych.
Nasi nauczyciele to specjaliści z różnych 
dziedzin posiadający wieloletnie 
doświadczenie w pracy z młodzieżą.
Dbamy o ciągłe podnoszenie kwalifikacji 
naszych pedagogów przez różnego 
rodzaju kursy i szkolenia zawodowe.



Terapie:
W Naszej Szkole prowadzone są liczne 
zajęcia terapeutyczne:
1. Gimnastyka korekcyjna
2. Muzykoterapia z masażem dźwiękiem
3. Hipoterapia i dogoterapia
4. Arteterapia z zajęciami w pracowni ceramiki
5. Terapia logopedyczna
6. Terapia biofeedback
7. Terapia metodą Tomatisa
8. Zajęcia usprawniające metodą Weroniki Sherborne
9. Sala „doświadczeń świata”
10. ZDW
11. Terapia metodą Warnkego
12. Terapia Integracji Sensorycznej



Sala Doświadczeń 
Świata:
Głównym celem terapii jest doświadczanie 
świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu 
oraz odprężenie, relaks i wyciszenie. Odbiorcami 
tego typu terapii są osoby z różnego rodzaju 
niepełnosprawnościami i deficytami: z 
upośledzeniem umysłowym, mózgowym 
porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem 
Downa, chorobą psychiczną, zaburzeniami mowy 
na tle nerwicowym. Sala Doświadczania Świata 
stwarza im możliwości autentycznego 
przeżywania świata i otoczenia tym, którzy są 
"inni". 



Biofeedback:

Biofeedback to terapia z zakresu 
medycyny umysłu i ciała, która 
wykorzystuje aparaturę elektroniczną 
tak, aby pomóc pacjentowi uzmysłowić 
sobie i kontrolować procesy 
fizjologiczne własnego organizmu.
W metodzie EEG Biofeedback osoba 
poddawana treningowi uczestniczy w 
różnego rodzaju grach komputerowych, 
sterowanych wyłącznie własnym 
umysłem (bez stosowania klawiatury 
czy myszki).



Hipoterapia:
Hipoterapia to forma rehabilitacji 
psycho-ruchowej do której wykorzystuje 
się konie. 
Hipoterapia stanowi jedną z form 
rehabilitacji wieloprofilowej. 
Uniwersalność metody polega na 
jednoczesnym oddziaływaniu 
ruchowym, sensorycznym, psychicznym 
i społecznym.
Cykliczne zajęcia odbywają się w 
ośrodku w Rybniku-Niedobczycach 
gdzie uczniowie dowożeni są szkolnym 
busem.



Terapia metodą 
Tomatisa:
Twórcą metody jest prof. Albert Tomatis, 
który był francuskim otolaryngologiem. 
Terapia polega na słuchaniu odpowiednio 
przygotowanego materiału dźwiękowego przez 
specjalne słuchawki.
Zastosowanie metody jest wszechstronne: 
- zaburzenia mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, 
wady mowy), 
- zaburzenia głosu np. chrypki dziecięcej, 
- dyslekcja, 
- trudności szkolne, 
- zaburzenia koncentracji, 
- autyzm, ADHD 



Terapia metodą 
Warnkego:
Metoda terapii zaburzeń czytania i pisania 
została opracowana przez niemieckiego 
eksperta komunikacji Freda Warnke. Metoda ta 
przeznaczona jest do pracy z dziećmi od  6 roku 
życia lub osobami dorosłymi, u których występują 
trudności w zakresie prawidłowego czytania, 
pisania i mówienia. 
Efekty metody:
- wyrównuje deficyty w zakresie centralnego 
przetwarzania
- poprawa umiejętności czytania i/lub pisania
- zmniejsza ilość błędów ortograficznych
- szybsze rozumienie mowy
- łatwiejsze przyswajanie informacji



Terapia Integracji 
Sensorycznej:
Terapia SI nie jest uczeniem konkretnych 
umiejętności (np. jazda na rowerze, pisanie),
ale usprawnianiem pracy systemów sensorycznych 
i procesów układu nerwowego, które są bazą do 
rozwoju tych umiejętności. W toku pracy tą 
metodą terapeuta stymuluje zmysły dziecka oraz 
usprawnia takie zakresy, jak np.: motoryka mała, 
motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa.
Kierowana jest do dzieci z trudnościami w uczeniu 
się, ale z powodzeniem można stosować ją w 
przypadku niepełnosprawności intelektualnej, 
ruchowej, autyzmu i innych zaburzeń.



Dlaczego warto zostać 
uczniem Naszej Szkoły?



Siłownia szkolna



Sala gimnastyczna



Zajęcia na basenie



Biblioteka szkolna



Olimpiada w piłce 
nożnej



Olimpiada w piłce 
nożnej



Eko - tratwy



Turniej siatkówki



Akademie szkolne



Jasełka szkolne



Spotkanie opłatkowe



Bal karnawałowy



Bal karnawałowy



Tydzień śląski



Konkurs piosenki



Konkurs matematyczny



Konkurs z fizyki



Konkurs Najsprawniejszy 
w Zawodzie



Szkolni Prymusi



Wesołe Miasteczko



Palmiarnia Gliwice



Równica



Katowice



Litwa



Portugalia 



Stowarzyszenie 
„Dla Dobra”

Wspieramy działalność dydaktyczną, 
wychowawczą  i oświatową ZS nr 6

Propagujemy zdrowy styl życia
Wspieramy  rozwój  uczniów poprzez udział w 

różnych formach aktywności sportowej
Organizujemy imprezy sportowo- rekreacyjne, 

olimpiady, konkursy i warsztaty
Pomagamy organizować wycieczki i wyjazdy 

wypoczynkowe dla uczniów szkoły



Wybierając naszą 
szkołę, gwarantujemy:
 małoliczne klasy,
 windę, podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
 pomoc asystenta nauczyciela
 bogatą ofertę zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych 
 bezpłatny dowóz do szkoły,
 możliwość korzystania z obiadów,
 stały dostęp do pielęgniarki, pedagoga, psychologa,
 zajęcia na basenie, siłowni
 bogato wyposażone pracownie: komputerowe, ceramiki, kucharskie
 wyjazdy zagraniczne w ramach projektów europejskich
 stały dostęp do dziennika elektronicznego
 miłą i rodzinną atmosferę



Więcej informacji:

Zespół Szkół nr 6 
w Rybniku
Ul. Małachowskiego 145
Tel. 32 4577098
e-mail:zs6@miastorybnik.pl

www.zs6rybnik.pl
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