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Nasza szko a jest placówk  kszta cenia specjalnego.
W naszej szkole ucz  si  dzieci, które wymagaj  indywidualnej pracy

terapeutycznej prowadzonej przez specjalistów oraz posiadaj  orzeczenie
Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

Szko a Podstawowa
Gimnazjum

Zasadnicza Szko a Zawodowa

Celem szko y jest jego wszechstronny rozwój, zapewnienie dobrych
warunków do nauki w atmosferze zrozumienia, zaufania i tolerancji.

Nasza szko a nie tylko uczy, ale równie  rozwija zainteresowania,
zdolno ci i indywidualne predyspozycje ka dego wychowanka.
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Zespó  Szkó
ul. Szpitalna 85

41 – 250 Czelad
tel/fax: (032)265-15-15
e-mail: zssczeladz@wp.pl

www.zssczeladz.internetdsl.pl

Szko a Podstawowa Specjalna Nr 6
im. prof. M. Grzegorzewskiej

Gimnazjum Specjalne

Zasadnicza Szko a Zawodowa
Specjalna kszta ca
w zawodach:

blacharz samochodowy
kucharz ma ej gastronomii

klasy edukacyjno-terapeutyczne (I-VI) dla uczniów
z umiarkowan  i znaczn  niepe nosprawno ci  intelektualn

klasy gimnazjum specjalnego (I – III) dla uczniów z umiarkowan
i znaczn  niepe nosprawno ci  intelektualn

klasy dla uczniów z lekk  niepe nosprawno ci  intelektualn
(nauczanie zintegrowane I – III, nauczanie blokowe IV - VI,
gimnazjum I- III, ZSZ I-III).

W szczególnych sytuacjach, zgodnie z zaleceniami PPP
nauczanie odbywa si  tak e w domu ucznia.

W S AD ZESPO U SZKÓ WCHODZ :

NA TERENIE NASZEJ PLACÓWKI DZIA AJ :

Uczniu!!!
Nie obawiaj si  zmiany szko y.

Nasze wiadectwa nie ró ni  si  od innych,
w nazwie szko y nie ma okre lenia „specjalna”

mailto:zssczeladz@wp.pl
http://www.zssczeladz.internetdsl.pl


Nasza szko a wyró nia si  przyjazn  i rodzinn  atmosfer .

Ma a ilo  uczniów sprzyja rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów
i ich rodzin, dzi ki czemu ka de z dzieci otoczone jest indywidualn  opiek

nauczycieli, pedagoga, psychologa i innych specjalistów.

W szkole funkcjonuje Szkolny O rodek Kariery, w którym nasz doradca
zawodowy pomaga uczniom i ich rodzicom w podejmowaniu decyzji zawodowych.

Uczniowie otrzymuj stypendia za wyniki w nauce i corocznie jeden z naszych
uczniów w nagrod  wyje a na wakacje do Francji.

Program zak adaj cy wspó prac  i wymian  grup pomi dzy uczestnikami
z Wielkiej Brytanii a Polski „The Gateway Award”,

Program Promocji Zdrowia, którego celem jest uzyskanie certyfikatu

 „Szko y promuj cej zdrowie”,

Program poprawy bezpiecze stwa „Szko a bez Przemocy”,

Program umo liwiaj cy  zdobycie odznaki „Turysty Przyrodnika” PTTK -
„Przyroda Uczy Najpi kniej”,

Projekt „Otwarta firma” realizowany w ramach wiatowego Tygodnia
Przedsi biorczo ci”,

Projekt dotycz cy udzielania pierwszej pomocy „Wykorzystaj szans  –
zdob  nowe umiej tno ci”.

Aktywnie uczestniczymy w yciu kulturalnym miasta i regionu poprzez coroczn
organizacj  ró nych imprez, takich jak:

„Integracyjne Mistrzostwa ska i
Zag bia w Tenisie Sto owym”,

Obchody „Dnia Osób Niepe nosprawnych”,

Konkurs Talentów „Mini Playback Show”.

Dbamy o to, aby nasi uczniowie byli z siebie dumni i odnosili sukcesy w ró nych
dziedzinach. Mamy znaczne sukcesy w:

Konkursach plastycznych,
Konkursach ortograficznych,
Konkursach matematycznych,
Konkursach informatycznych,
Konkursie „Bezpieczna szko a”,
Zawodach sportowych,
Wyst pach artystycznych, takich jak:

Estrada, Przegl d Talentów Muzycznych, Konkurs Teatralny, Mittingach
prozdrowotnych i Proekologicznych.

W naszej szkole pracuj  wysoko wykwalifikowani specjali ci, m.in.:
Oligofrenopedagodzy,
Surdopedagog,
Logopeda,
Terapeuci,
Rewalidanci,
Pedagog,
Psycholog,
Informatycy,
Doradca zawodowy.

Prowadzimy ko a zainteresowa  dostosowane do potrzeb uczniów:
Artystyczne,
Przyrodniczo-Prozdrowotne,
Plastyczne,
Historyczne
Taneczno-Wokalne,
Sportowe,
Informatyczne,
Dziennikarskie,
Filatelistyczne.

W NASZEJ SZKOLE NAJWA NIEJSZY JEST UCZE !!!

Szko a bierze udzia  w wielu programach i projektach
rozwijaj cych umiej tno ci uczniów:

Organizujemy du e imprezy rodowiskowe:

Osi gni cia naszych uczniów:

Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna:

Ko a zainteresowa  i zaj cia pozalekcyjne:



...A tak e na zabawach i imprezach
szkolnych.

Mile sp dzamy czas na wycieczkach
i zielonych szko ach...

O nasze zdrowie troszcz  si
rehabilitanci, psycholog, logopeda.

Uczymy si  udzielania pierwszej pomocy,
a o unikaniu zagro  mówi  nam poza
nauczycielami stra acy, Policjanci
i Funkcjonariusze Stra y Ochrony Kolei...

...A szkolne konkursy, apele
i gazetki ucz  nas, jak dba
o zdrowie, ziemi i innych.

Najwa niejsza w naszej szkole jest jednak
mi a, rodzinna atmosfera, wzajemna
pomoc i sympatia uczniów, nauczycieli
i pracowników szko y!!!

...Fachu kucharskiego, który daje
podstawy do profesjonalnej obs ugi
klienta.

Umiej tno ci szkolnych i ycia uczymy
si  w bardzo adnych i dobrze
wyposa onych w pomoce dydaktyczne
pracowniach...

Oprócz tradycyjnych zaj  uczymy
si  na ko ach zainteresowa , jak
zosta  dobrym aktorem...

...Piosenkarzem...

...Sportowcem...

... ekologiem,  plastykiem, dziennikarzem i informatykiem...

        Po prostu wspania ym cz owiekiem !



budynek szko y przystosowany dla uczniów niepe nosprawnych
ruchowo (brak barier architektonicznych),

estetyczne sale zaj  edukacyjno-terapeutycznych oraz pracownie
przedmiotowe bogato wyposa one w pomoce dydaktyczne,

specjalistyczna pracownia praktycznej nauki zawodu,

nowoczesna pracownia internetowa,

sala gimnastyczna i rehabilitacyjna,

dobrze wyposa one i przyjazne dla ucznia gabinety specjalistyczne:
logopedy, psychologa i pedagoga,

biblioteka zapewniaj ca bezp atne podr czniki dla uczniów,

wietlica dla dzieci funkcjonuj ca od  godz.1100 do 1600,

sto ówka szkolna zapewniaj ca uczniom ró norodne i smaczne
niadania oraz dwudaniowe obiady,

dobry dojazd komunikacj  miejsk  z Czeladzi, B dzina, Wojkowic,
Sosnowca i Siemianowic skich,

mo liwo  bezp atnego dowozu dzieci z Czeladzi i Wojkowic.

 Zapewniamy:

wysoko wykwalifikowan  kadr  pedagogiczn ,

nauk  w mi ej, przyjaznej atmosferze w ma o licznych klasach,

nauk  j zyka angielskiego od I klasy Szko y Podstawowej,

poszanowanie godno ci i praw ucznia oraz uwzgl dnienie jego
indywidualnych potrzeb i mo liwo ci,

pomoc i opiek  psychologiczno-pedagogiczn  dziecku i rodzinie,

pomoc w znalezieniu pracy uczniom i ich rodzicom.

Oferujemy naszym uczniom:

zdobycie atrakcyjnego zawodu i wiadectwa kwalifikacji zawodowych
uznawanego w ca ej Europie,

zdobycie odznaki w programie „The Gateway Award”,

zdobycie odznaki „Turysty Przyrodnika” PTTK,

zdobycie odznaki filatelistycznej,

stypendia za wysokie wyniki w nauce,

zaj cia dogoterapii i hipoterapii,

zaj cia w soboty w wietlicy rodowiskowej,

interesuj ce zaj cia na pó koloniach w czasie ferii zimowych.

Organizujemy:

uroczysto ci okoliczno ciowe, zabawy i imprezy szkolne,

konkursy,

zielone szko y,

wycieczki przedmiotowe i krajoznawcze.

Wi cej szczegó ów znajdziesz na naszej stronie internetowej:

www.zssczeladz.internetdsl.pl

ZALETY NASZEJ SZKO Y

Rodzicu!!!
Je eli Twoje dziecko ma sta e, przed aj ce si  problemy

z opanowaniem materia u w szkole,
trudno ci emocjonalne, k opoty ze zdrowiem

u nas znajdzie potrzebn  mu pomoc i wsparcie

http://www.zssczeladz.internetdsl.pl

