
www.ceramik-szczawno.pl

Oddziały specjalne dla młodzieży 
z autyzmem w tym z zespołem Aspergera

2020 - 2021



Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Szczawnie-Zdroju otworzył w roku szkolnym 
2018/2019 oddział specjalny dla młodzieży 
z  autyzmem w  tym z  zespołem Aspergera na 
kierunku technik informatyk. Już po pierwszym 
roku zainteresowanie oddziałami specjalny-
mi było tak duże, że Szkoła otworzyła kolejny 
kierunek – technik ochrony środowiska. Obec-
nie, biorąc pod uwagę potencjał i  możliwości 
naszych podopiecznych oraz skuteczność ze-
społu rewalidacyjnego pracującego na miejscu 
(w budynku Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju 
znajduje się Powiatowa Poradnia Psychologicz-

no-Pedagogiczna) z  naszą młodzieżą wycho-
dzimy z dodatkową propozycją naboru do klas 
liceum ogólnokształcącego o nachyleniu:

• artystycznym
• medycznym z promocją zdrowia
• turystyczno-językowym

Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów oddzia-
łów specjalnych przygotowaliśmy bogatą ofertę za-
jęć rewalidacyjnych, mających na celu wspieranie 
ich wszechstronnego rozwoju. wśród proponowa-
nych form zajęć rewalidacyjnych znaleźć można:

• zajęcia kształtujące kompetencje 
 społeczno-emocjonalne
• zajęcia kształtujące kompetencje komunikacyjne
• logoterapię z elementami logorytmiki, emisji 

głosu, technik relaksacyjnych
• terapię EEG biofeetback
• fizjoterapię z elementami integracji sensorycznej
• terapię pedagogiczną

W trakcie zajęć specjaliści wykorzystują elementy 
arteterapii, dramy, socjoterapii, treningu zstępo-
wania agresji (TZA ART®), Metody Ruchu Rozwi-
jającego Weroniki Sherborne, Kinezjologii Eduka-
cyjnej Paula Dennisona, metody Dyna-Lingua MS, 
treningów relaksacyjnych (Jacobsona, Schultza) 
i wiele innych atrakcyjnych form pracy z uczniami 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W trosce, aby proces rewalidacji młodzieży z au-
tyzmem przebiegał jak najlepiej, Dyrekcja szkoły 
zapewniła w  ramachpomocy psychologiczno-
pedagogicznej zajęcia hipoterapii, korzystając 
z  usytuowanej w  szczawieńskim kompleksie 
Dworzysko stadniny koni. Młodzież bardzo chęt-
nie uczęszcza na te zajęcia, bardzo ważną rolą 
terapeutyczną jest sam kontakt ze zwierzęciem, 
więc oprócz jazdy na koniach, samo głaskanie 
i  przytulanie się do tego sympatycznego stwo-
rzenia jest już terapią, choć bardziej poważnym 
wskazaniem jest pomoc w  zmniejszeniu zabu-
rzeń równowagi, poprawa koordynacji ruchowo-
-wzrokowej czy zwiększanie samodzielności. 
Uczniowie oddziałów specjalnych uczestniczą 
w  zajęciach pod okiem wykwalifikowanej kadry 
i przy wsparciu opiekunów ze szkoły.
 
Zespół Szkół w  Szczawnie-Zdroju troszczy się 
o  wszystkich swoich uczniów i  chce stworzyć 
im jak najlepsze warunki nauki i  rehabilitacji, 
dlatego szukając dogodnego lokum dla naszych 
podopiecznych otrzymaliśmy w użytkowanie bu-
dynek po wygasłym szczawieńskim gimnazjum. 
Będzie on wyposażony w salę dla oddziałów spe-
cjalnych do przeprowadzania w niej zajęć z wy-
chowania fizycznego wzbogaconych o elementy  

terapii sensorycznej i  rehabilitacji. Zajęcia te 
pozwolą na realizację podstawy programowej 
i służyć będą usprawnieniu ruchowemu uczniów 
autystycznych, którzy mają szereg deficytów 
związanych z brakiem aktywności fizycznej oraz 
otyłości somatycznej.

Elementy arteterapii
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Fizjoterapia z elementami integracji sensorycznerj

Prace plastyczne ucznia z oddziału specjalnego

Terapia EEG biofeetback
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