Kadra
W placówce pracuje wykwaliﬁkowana kadra
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pedagogiczna, która posiada specjalistyczne
przygotowanie do pracy z uczniami ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
oligofrenopedagodzy,

Centrum
Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego
w Szydłowcu

pedagodzy,
terapeuci,
psycholodzy,
logopedzi,
neurologopedzi,
reedukatorzy do rewalidacji,
nauczyciele praktycznej nauki zawodu.

Uczniowie szkół specjalnych mają
możliwość do korzystania
z dodatkowego wsparcia w formach:
stypendium Starosty Szydłowieckiego,
doﬁnansowania dożywiania,
doﬁnansowania podręczników,
bezpłatnego dojazdu na zajęcia,
zapewnienia odzieży ochronnej,
atrakcyjne wyjazdy na basen, wycieczki, lodowisko,
do stadniny koni, kina, kręgielni,
działań podejmowanych przez szkolne koło Caritas,
zakwaterowania w internacie,
kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

CKZiU
CKZiU

Informacja o naborze:
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Szydłowcu
ul. Kościuszki 39
tel./fax (48) 617 13 11
www.ckziu-szydlowiec.edu.pl
e-mail: biuro@ckziu-szydlowiec.edu.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Szydłowcu
ul. Kościuszki 185
tel. (48) 617 10 01 oraz (48) 617 14 51
www.pppszydlowiec.pl
e-mail: pppsz@wp.pl

Pełna oferta edukacyjna szkół
dostępna jest w Wydziale Edukacji,
Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa
Powiatowego w Szydłowcu:
pl. M. Konopnickiej 7
tel. (48) 617 70 00
www.szydlowiecpowiat.pl
Ulotkę sﬁnansowano ze środków Powiatu Szydłowieckiego
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Publiczna Zasadnicza Szkoła
Zawodowa
w Szydłowcu

Publiczna Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do Pracy
w Szydłowcu

Szkoła ponadgimnazjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
ze sprzężeniami oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Szkoła ponadgimnazjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, ze sprzężeniami i autyzmem.

Szkoła proponuje kierunki o trzyletnim cyklu
kształcenia, kończącym się egzaminem potwierdzającym kwaliﬁkacje w zawodzie:
stolarz
kucharz
cukiernik
ślusarz z możliwością zdobycia uprawnień spawacza

Uczniowie kończący szkołę mogą uzyskać:
świadectwo ukończenia szkoły zawodowej
dyplom potwierdzający kwaliﬁkacje w zawodzie

Szkoła zapewnia możliwość odbywania zajęć
praktycznych we wszystkich wymienionych
zawodach. Zajęcia ogólnokształcące prowadzone są w salach lekcyjnych wyposażonych wg
standardów i norm bezpieczeństwa.
Placówka dysponuje dobrze wyposażonymi
pracowniami zajęć praktycznych, w których
uczniowie mogą zdobywać umiejętności
odpowiadające współczesnym technologiom.
Potwierdzeniem jakości kształcenia są bardzo
dobre wyniki egzaminów z kwaliﬁkacji
zawodowych.

Głównym celem szkoły jest zapewnienie uczniowi
warunków do wszechstronnego rozwoju na miarę
jego indywidualnych możliwości, zwiększanie
samodzielności i zaradności życiowej.
Dla każdego ucznia opacowywany jest indywidualny
program edukacyjno-terapeutyczny, a jego postępy
w nauce dokumentowane są w ocenach opisowych.
W ramach przysposobienia do pracy, zagadnienia
realizowane są w formie bloków tematycznych:
blok gospodarstwa domowego,
blok informatyczno-biurowy,
ﬂorystyka, ogrodnictwo i pielęgnacja terenów
zielonych,
zajęcia ze sztuki, plastyki i muzyki,
zajęcia na stolarni w pracowni renowacji mebli.
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Warunki
Warunki jakie
jakie musi
musi spełnić
spełnić kandydat
kandydat
do
do szkół
szkół specjalnych:
specjalnych:

1. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
2. Posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego, wydane przez poradnie
psychologiczno-pedagogiczne.
3. Wiek kandydata - do 24 lat.
4. Zaświadczenie lekarskie (do klas zawodowych).
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Terminarz
Terminarz rekrutacji:
rekrutacji:

25.04 - 21.06.2016 - przyjmowanie wniosków
27.07 - 02.08.2016 - uzupełniające przyjmowanie
wniosków
24.06 -28.06.2016 - przyjmowanie dokumentów
15.07.2016
- podanie do wiadomości list
zakwaliﬁkowanych kandydatów

