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SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA
SZKOŁY PROWADZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWĘ

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych
ul. Krótka 22, 42-202 Częstochowa, tel.34 324 10 13; 34 324 18 89
zszs@edukacja.czestochowa.pl, www.interklasa.neostrada.pl
Dyrektor: Dorota Markowska
Dokumenty
Termin
uprawniające
naboru
do przyjęcia
orzeczenie
o potrzebie
kształcenia
specjalnego

cały
rok

Adresaci działalności
szkoły

uczniowie z
niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu
lekkim oraz z
niepełnosprawnościami
sprzężonymi

Nauczane zawody

 tapicer
 krawiec
 kucharz
 stolarz
 piekarz
 cukiernik
 rękodzielnik
wyrobów
włókienniczych
 pracownik
pomocniczy
obsługi
hotelowej

Organizacja
praktycznej
nauki zawodu

Zatrudnieni
specjaliści

Języki
obce
nauczane
w szkole

pracownie
oligofrenopedagodzy, język
technologiczne surdopedagodzy,
angielski
w szkole
tyflopedagodzy,
pedagodzy,
zakłady pracy
specjaliści w pracy
z uczniem z
autyzmem i zespołem
Aspergera,
logopedzi,
socjoterapeuci,
arteterapeuci,
specjaliści gimnastyki
korekcyjnej,
terapeuci ręki,
doradcy zawodowi,
mediator, edukator.

Ilość /rodzaj klas

4 klasy

Baza szkoły

Budynek
przystosowany do
istnieją:
potrzeb osób
dwie klasy I
niepełnosprawnych
(tapicer,
ruchowo
kucharz),
świetlica (godz.
7.00-17.00 w razie
dwie klasy II
potrzeby także
(klasa
dłużej),
trzyzawodowa i
biblioteka
jednozawodowa). multimedialna,
pełnowymiarowa
sala gimnastyczna,
siłownia,
sala gimnastyki
korekcyjnej,
2 pracownie

Dokumenty
Termin
uprawniające
naboru
do przyjęcia

Adresaci działalności
szkoły

Nauczane zawody

 pracownik
pomocniczy
krawca
 pracownik
pomocniczy
stolarza
 pracownik
pomocniczy
ślusarza
 pracownik
pomocniczy
fryzjera

Organizacja
praktycznej
nauki zawodu

Zatrudnieni
specjaliści

Języki
obce
nauczane
w szkole

Ilość /rodzaj klas

Baza szkoły

istnieją:
klasa
trzyzawodowa –
kucharz, krawiec,
tapicer dla
uczniów
bez sprzężeń,

komputerowe,
pracownia stymulacji
polisensorycznej,
pracownie rewalidacji
indywidualnej,
gabinet pedagogów
szkolnych,
gabinet pielęgniarki
szkolnej,
spółdzielnia
uczniowska „Ptyś”,
pracownie
technologiczne:
tapicerska, stolarska,
krawiecka,
gastronomiczna,
pętla indukcyjna
(poprawia jakość
słyszenia aparatów
słuchowych)

jednozawodowastolarz dla
uczniów ze
sprzężeniami.

Szkoła nie ma
internatu, ale oferuje
pomoc w znalezieniu
miejsca dla ucznia
(internat Braci
Szkolnych na
Wyszyńskiego 38).

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 11 w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych
ul. Krótka 22, 42-202 Częstochowa, tel.34 324 10 13; 34 324 18 89
zszs@edukacja.czestochowa.pl, www.interklasa.neostrada.pl
Dyrektor: Dorota Markowska
Dokumenty
uprawniające
do przyjęcia
orzeczenie
o potrzebie
kształcenia
specjalnego

Termin
naboru

cały rok

Adresaci działalności
szkoły

uczniowie w normie
intelektualnej,
słabowidzący,
słabosłyszący, z
niepełnosprawnością
ruchową, z
autyzmem, z
zespołem Aspergera.

Nauczane
zawody
 tapicer
 krawiec

Organizacja
praktycznej
nauki zawodu

Zatrudnieni
specjaliści

pracownie
oligofrenopedagodzy,
technologiczne surdopedagodzy,
w szkole
tyflopedagodzy,
pedagodzy szkolni,
specjaliści w pracy
z uczniem z
autyzmem i zespołem
Aspergera, logopedzi,
socjoterapeuci,
arteterapeuci,
specjaliści gimnastyki
korekcyjnej,
terapeuci ręki,
doradcy zawodowi,
mediator, edukator.

Języki
obce
nauczane
w szkole
język
angielski

Ilość
/rodzaj
klas
istnieje
jedna
klasa II
(tapicer,
krawiec)

Baza szkoły

Budynek przystosowany do
potrzeb osób
niepełnosprawnych ruchowo
świetlica (godz. 7.00-17.00 w
razie potrzeby także dłużej),
biblioteka multimedialna,
pełnowymiarowa sala
gimnastyczna,
siłownia,
sala gimnastyki korekcyjnej,
2 pracownie komputerowe,
pracownia stymulacji
polisensorycznej,
pracownie rewalidacji
indywidualnej,
gabinet pedagogów szkolnych,
gabinet pielęgniarki szkolnej,
spółdzielnia uczniowska „Ptyś”,
pracownie technologiczne:
tapicerska, stolarska, krawiecka,
gastronomiczna,
pętla indukcyjna (poprawia
jakość słyszenia aparatów
słuchowych).

Dokumenty
uprawniające
do przyjęcia

Termin
naboru

Adresaci działalności
szkoły

Nauczane
zawody

Organizacja
praktycznej
nauki zawodu

Zatrudnieni
specjaliści

Języki
obce
nauczane
w szkole

Ilość
/rodzaj
klas

Baza szkoły

Szkoła nie ma internatu, ale
oferuje pomoc w znalezieniu
miejsca dla ucznia (internat
Braci Szkolnych na
Wyszyńskiego 38).

SZKOŁY PROWADZONE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ MIASTO CZĘSTOCHOWA

Katolicka Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Antoniego z Padwy
ul. Łukasińskiego 24, 42-207 Częstochowa, tel. 34 361 56 96
www.spsk.czt.pl, szkolyspecjalnespsk@o2.pl
Dyrektor: Violetta Błasiak
Dokumenty
uprawniające
do przyjęcia
orzeczenie
o potrzebie
kształcenia
specjalnego

Termin
naboru

cały
rok

Adresaci działalności
szkoły

uczniowie
z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu
lekkim i
niepełnosprawnościami
sprzężonymi:
słabosłyszący,
słabowidzący , z
niepełnosprawnością
ruchową, z autyzmem.

Nauczane zawody

 kucharz
 pracownik
pomocniczy obsługi
hotelowej
 cukiernik
 piekarz
 ogrodnik
 monter zabudowy
robót
wykończeniowych w
budownictwie
 sprzedawca
 pracownik
pomocniczy krawca
 pracownik
pomocniczy stolarza

Organizacja
praktycznej
nauki zawodu

Zatrudnieni
specjaliści

Języki
obce
nauczane
w szkole
język
angielski

Ilość/ rodzaj klas

Baza szkoły

6 oddziałów
Budynek
wielozawodowych przystosowany do
potrzeb osób
liczebność klas –
niepełnosprawnych
max 16 uczniów
ruchowo,
pracownie z
akredytacją:
gastronomiczna,
hotelarska,
budowlana,
pracownie
technologiczne:
cukierniczopiekarska,
ogrodnicza,
krawiecka,
sale do: rewalidacji,
gimnastyki
korekcyjnej,

Dokumenty
uprawniające
do przyjęcia

Termin
naboru

Adresaci działalności
szkoły

uczniowie z normą
intelektualną,
z niepełnosprawnością
ruchową,
z autyzmem,
z zespołem Aspergera,
słabosłyszący,
słabowidzący

Nauczane zawody

 sprzedawca
 monter zabudowy
robót
wykończeniowych w
budownictwie
 cukiernik
 piekarz
 kucharz
 ogrodnik

Organizacja
praktycznej
nauki zawodu

Zatrudnieni
specjaliści

zakłady pracy
na terenie
Częstochowy w
grupach:

pedagog,
psycholog,
logopeda,
oligofrenopedagodzy,

- pracownicy
młodociani,
- uczniowie
niebędący
młodocianymi
pracownikami
oraz w
pracowniach i
warsztatach
szkolnych

tylfopedagodzy,
surdopedagodzy,
terapeuci
uczniów
autystycznych,
rehabilitanci,
arteterapeuci,
muzykoterapeuci, doradca
zawodowy.

Języki
obce
nauczane
w szkole

Ilość/ rodzaj klas

Baza szkoły

neurostymulacji,
rehabilitacji
ruchowej,
biblioteka, świetlica
, gabinet
pielęgniarki.
Szkoła nie ma
internatu, ale
oferuje pomoc w
znalezieniu miejsca
dla ucznia.

TECHNIKA
SZKOŁY PROWADZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWĘ

Technikum Specjalne nr 13 w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych
ul. Krótka 22, 42-202 Częstochowa, tel.34 324 10 13; 34 324 18 89
zszs@edukacja.czestochowa.pl, www.interklasa.neostrada.pl
(podbudowa: gimnazjum i szkoła podstawowa)
Dyrektor: Dorota Markowska
Dokumenty
Termin
uprawniające
naboru
do przyjęcia

orzeczenie
o potrzebie
kształcenia
specjalnego

cały
rok

Adresaci
działalności
szkoły

uczniowie z normą
intelektualną :
z autyzmem,
zespołem Aspergera,
słabosłyszący,
z
niepełnosprawnością
ruchową

Nauczane
zawody

Organizacja
praktycznej
nauki
zawodu

technik
pracownie
informatyk w szkole
technik
logistyk

zakłady
pracy

Przedmioty
realizowane
w
rozszerzeniu

Języki
obce
nauczane
w szkole

j. ang.
j. polski,
j. niem.
matematyka,
jako
uzupełnienie:
historia i
społeczeństwo

Zatrudnieni
specjaliści

oligofrenopedagodzy,
surdopedagodzy,
tyflopedagodzy,
pedagodzy szkolni,
specjaliści w pracy
z uczniem z
autyzmem
i zespołem
Aspergera, logopedzi,
socjoterapeuci,
arteterapeuci,
specjaliści gimnastyki
korekcyjnej,
terapeuci ręki,
doradcy zawodowi,

Ilość /rodzaj
klas

istnieje jedna
klasa I w
zawodzie
technik
informatyk
(na
podbudowie
gimnazjum,
technikum 4
letnie),
planowane
klasy I w
zawodach

Baza szkoły

Budynek
przystosowany do
potrzeb osób
niepełnosprawnych
ruchowo
świetlica (godz. 7.0017.00 w razie
potrzeby także
dłużej),
biblioteka
multimedialna,
pełnowymiarowa sala
gimnastyczna,
siłownia,
sala gimnastyki

Dokumenty
Termin
uprawniające
naboru
do przyjęcia

Adresaci
działalności
szkoły

Nauczane
zawody

Organizacja
praktycznej
nauki
zawodu

Przedmioty
realizowane
w
rozszerzeniu

Języki
obce
nauczane
w szkole

Zatrudnieni
specjaliści
mediator, edukator.

Ilość /rodzaj
klas

technik
logistyk i
technik
informatyk
(na
podbudowie
szkoły
podstawowej
oraz
gimnazjum).

liczebność
klas -4-5
osobowe

Baza szkoły

korekcyjnej,
2 pracownie
komputerowe,
pracownia stymulacji
polisensorycznej,
pracownie rewalidacji
indywidualnej,
gabinet pedagogów
szkolnych,
gabinet pielęgniarki
szkolnej,
spółdzielnia
uczniowska „Ptyś”,
pracownie
technologiczne:
tapicerska, stolarska,
krawiecka,
gastronomiczna
pętla indukcyjna
(poprawia jakość
słyszenia aparatów
słuchowych).
Szkoła nie ma
internatu, ale oferuje
pomoc w znalezieniu
miejsca dla ucznia
(internat Braci
Szkolnych na
Wyszyńskiego 38)

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁY PROWADZONE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ MIASTO CZĘSTOCHOWA

Katolickie Liceum Ogólnokształcące Specjalne Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Antoniego z Padwy
ul. Łukasińskiego 24, 42-207 Częstochowa, tel. 34 361 56 96
www.spsk.czt.pl, szkolyspecjalnespsk@o2.pl
(na podbudowie gimnazjum i szkoły podstawowej)
Dyrektor: Violetta Błasiak
Dokumenty
uprawniające
do przyjęcia
orzeczenie
o potrzebie
kształcenia
specjalnego

Termin
naboru

Adresaci działalności
szkoły

cały
rok

uczniowie z normą
intelektualną: z
niepełnosprawnością
ruchową,
słabowidzący,
słabosłyszący, z
autyzmem, z
zespołem Aspergera

Przedmioty
realizowane w
rozszerzeniu

j. angielski,
j. polski, historia,
geografia

Przedmioty
uwzględniane
przy
rekrutacji
język polski,
matematyka

Języki obce
nauczane w
szkole
jęz. ang.
jęz. niem.

Ilość /rodzaj klas

istnieje jedna
klasa II
(podbudowa
gimnazjum)
planowana klasa
I ( na
podbudowie
szkoły
podstawowej i
gimnazjum).
liczebność klas –
do 16 uczniów

Baza szkoły

Budynek przystosowany
do potrzeb osób
niepełnosprawnych
ruchowo,
sale do: rewalidacji,
gimnastyki korekcyjnej,
neurostymulacji,
rehabilitacji ruchowej,
biblioteka, świetlica,
klasopracownie
wyposażone w tablice
multimedialne,
gabinety: psychologa,
pedagoga, logopedy.
Szkoła nie ma internatu,
ale oferuje pomoc w
znalezieniu miejsca dla
ucznia.

SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCE DO PRACY
SZKOŁY PROWADZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWĘ

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych
ul. Krótka 22, 42-202 Częstochowa, tel.34 324 10 13; 34 324 18 89
zszs@edukacja.czestochowa.pl, www.interklasa.neostrada.pl
Dyrektor: Dorota Markowska
Dokumenty
uprawniające
do przyjęcia
orzeczenie
o potrzebie
kształcenia
specjalnego

Termin
naboru
cały rok

Adresaci działalności
szkoły
uczniowie z
niepełnosprawnością
intelektualną
w stopniu
umiarkowanym,
znacznym oraz
z niepełnosprawnościami
sprzężonymi

Profile kształcenia

bloki tematyczne
w zakresie:
- krawiectwa
- stolarstwa
- kucharstwa
- gospodarstwa
domowego
- ogrodnictwa
- pamiątkarstwa
- bukieciarstwa,
- prac plastycznobiurowych

Zatrudnieni specjaliści

oligofrenopedagodzy,
surdopedagodzy,
tyflopedagodzy,
pedagodzy szkolni,
specjaliści w pracy
z uczniem z autyzmem
i zespołem Aspergera,
logopedzi,
socjoterapeuci,
arteterapeuci, specjaliści
gimnastyki korekcyjnej,
doradcy zawodowi,
terapeuci ręki, mediator,
edukator.

Ilość
/rodzaj
klas
5

Baza szkoły

Budynek przystosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych ruchowo
świetlica (godz. 7.00-17.00 w razie potrzeby
także dłużej),
biblioteka multimedialna,
pełnowymiarowa sala gimnastyczna,
siłownia,
sala gimnastyki korekcyjnej,
2 pracownie komputerowe,
pracownia stymulacji polisensorycznej,
pracownie rewalidacji indywidualnej,
gabinet pedagogów szkolnych,
gabinet pielęgniarki szkolnej,
spółdzielnia uczniowska „Ptyś”,
pracownie technologiczne: tapicerska,
stolarska, krawiecka, gastronomiczna,
pętla indukcyjna (poprawia jakość słyszenia
aparatów słuchowych).
Szkoła nie ma internatu, ale oferuje pomoc
w znalezieniu miejsca dla ucznia (internat
Braci Szkolnych na Wyszyńskiego 38).

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 4 przy SOSW nr 1 (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1)
ul. Legionów 54 A , 42-202 Częstochowa, tel. 34 360 10 72
sosw1@edukacja.czestochowa.pl, www.sosw1.czest.pl
Dyrektor: Ewa Galle
Dokumenty
uprawniające
do przyjęcia
orzeczenie
o potrzebie
kształcenia
specjalnego

Termin
naboru
cały rok

Adresaci działalności
szkoły

Profile
kształcenia

uczniowie z
 pomocnik
niepełnosprawnością
kucharza
intelektualną
 rękodzielnictwo
w stopniu
artystyczne
umiarkowanym,
 pomoc biurowa
znacznym, głębokim, z
niepełnosprawnościami
sprzężonymi

Zatrudnieni specjaliści

oligofrenopedagodzy,
tyflopedagodzy,
surdopedagodzy,
terapeuci SI,
socjoterapeuci, terapeuci
pedagogiczni,
specjaliści do pracy z
dziećmi z autyzmem
i zaburzeniami
pokrewnymi, specjaliści :
gimnastyki korekcyjnej,
terapii zachowań,
resocjalizacji,
rehabilitant ruchowy,
dogoterapeuta, logopedzi,
pedagog.

Ilość /rodzaj
klas
I, II, III

Baza szkoły

Budynek dostosowany
do potrzeb osób
niepełnosprawnych ruchowo,
gabinet logopedii, rewalidacji
indywidualnej, pracownia komputerowa,
pracownia gospodarstwa domowego, sala
terapii SI,
sala gimnastyki korekcyjnej, sala do
ćwiczeń fizycznych, możliwość korzystania
z pełnowymiarowej sali gimnastycznej,
świetlica szkolna, Sala Doświadczania
Świata, biblioteka szkolna,
gabinet pomocy przedmedycznej
(pielęgniarka codziennie).
Szkoła ma internat całodobowy czynny 7
dni w tygodniu.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2 w Zespole Szkół Specjalnych nr 45
ul. Czecha 15, 42-224 Częstochowa, tel. 34 324 65 35
zss45@edukacja.czestochowa.pl, www.zss45.edu.pl
Dyrektor: Anna Kajda
Dokumenty
uprawniające
do przyjęcia
orzeczenie
o potrzebie
kształcenia
specjalnego

Termin
naboru
cały rok

Adresaci działalności
szkoły
uczniowie
z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu
umiarkowanym,
znacznym oraz
z niepełnosprawnościami
sprzężonymi,
w tym z autyzmem

Profile
kształcenia
 pomoc w
gospodarstwie
domowym
 rękodzielnictwo
artystyczne

Zatrudnieni specjaliści

Ilość/rodzaj klas

Baza szkoły

oligofrenopedagodzy,
logopedzi,
neurologopedzi,
surdopedagodzy,
tyflopedagodzy,
dogoterapeuci,
psycholog, arteterapeuta,
rehabilitant ruchowy,
terapeuta SI,
fizjoterapeuta,
muzykoterapeuta,
terapeuta komunikacji
alternatywnej (AAC),
specjaliści edukacji
uczniów z autyzmem,
specjalista terapii
patologii zachowań.

4 klasy dla uczniów z
niepełnosprawnością
intelektualną
w stopniu
umiarkowanym lub
znacznym
oraz z
niepełnosprawnościa
mi sprzężonymi, w
tym z autyzmem

Budynek dostosowany do potrzeb
osób
niepełnosprawnych ruchowo,
plac rekreacji dostosowany do potrzeb
uczniów niepełnosprawnych ruchowo
sala terapii ruchowej,
sala integracji sensorycznej, Sala
Doświadczania Świata, sala zajęć
rewalidacyjnych,
gabinet logopedyczny, gabinet
psychologiczny,
pracownia gospodarstwa domowego,
gabinet profilaktyki zdrowotnej
i pomocy przedlekarskiej, świetlica;
biblioteka,
specjalistyczne pomoce dydaktyczne,
w tym komunikatory do komunikacji
alternatywnej oraz sprzęt
rehabilitacyjny i multimedialny;
codzienna opieka pielęgniarki szkolnej,
własna stołówka.
Szkoła nie ma internatu.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 3 w Zespole Szkół Specjalnych nr 23
ul. Legionów 54, 42-200 Częstochowa, tel. 34 324 18 38
sekretariat@zss23.edu.pl, http://zss23.edu.pl
Dyrektor: Jolanta Miękina
Dokumenty
uprawniające
do przyjęcia
orzeczenie
o potrzebie
kształcenia
specjalnego

Termin
naboru

Adresaci działalności
szkoły

Profile
kształcenia

cały rok

uczniowie z
niepełnosprawnością
intelektualną
w stopniu
umiarkowanym,
znacznym,
z
niepełnosprawnościami
sprzężonymi

 pomoc w
gospodarstwie
domowym
 rękodzielnictwo
artystyczne
 prace biurowe
 ogrodnictwo

Zatrudnieni specjaliści

oligofrenopedagodzy,
specjaliści w zakresie
edukacji uczniów ze
spektrum autyzmu,
logopedzi,
neurologopedzi,
psycholog, pedagog
tyflopedagog,
surdopedagog,
terapeuci integracji
sensorycznej (SI)

Ilość/rodzaj klas

6 oddziałów o specjalności:
kulinarnej, rękodzieła,
ogrodnictwa, prac biurowych.
liczebność klas-od 3 do 6 osób

Baza szkoły

Budynek dostosowany
do potrzeb osób
niepełnosprawnych ruchowo,
sala gimnastyczna,
sala zajęć ruchowych,
2 pracownie SI, pracownia
Montessori,
gabinety logopedyczne,
gabinet psychologa,
Sala Doświadczania Świata.
Szkoła nie ma internatu.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 5 w Zespole Szkół Specjalnych nr 28
ul. Św. Barbary 9/11, 42-226 Częstochowa, tel./fax 34 324 46 52
zss28@edukacja.czestochowa.pl, www.zssnr28.info
Dyrektor: Agnieszka Cupiał
Dokumenty
uprawniające
do przyjęcia
orzeczenie
o potrzebie
kształcenia
specjalnego

Termin
naboru

Adresaci działalności
szkoły

cały rok

uczniowie z
niepełnosprawnością
intelektualną
w stopniu
umiarkowanym,
znacznym, głębokim
oraz z
niepełnosprawnościami
sprzężonymi

Profile kształcenia
 gospodarstwo domowe
 rękodzielnictwo
artystyczne
 stolarstwo;
 ogrodnictwo
 przygotowywanie i
podawanie potraw

Zatrudnieni
specjaliści

Ilość/rodzaj klas

oligofrenopedagodzy, oddziały I-III
logopedzi,
tyflopedagodzy,
surdopedagodzy,
terapeuci integracji
sensorycznej (SI)
specjaliści terapii
metodą: Tomatisa,
EEG, Biofeedback,
Dunag, Warnkego,
Johansena,
trener grafomotoryki,
terapeuci zajęciowi,
arteterapeuci,
muzykoterapeuci,
trenerzy
sensoplastyki,
integracji
bilateralnej.

Baza szkoły

Budynek dostosowany
do potrzeb osób
niepełnosprawnych
ruchowo,
sala gimnastyczna,
biblioteka,
sala zajęć ruchowych,
sale wyposażone w sprzęt
rehabilitacyjny,
gabinet EEG biofeedback,
gabinety logopedyczne,
pielęgniarka.
Możliwość zakwaterowania
w Internacie w SOSW im.
Św. Jana de la Salle i w
Zakładzie LeczniczoWychowawczym
Zgromadzenia Sióstr Matki
Bożej Miłosierdzia.

SZKOŁY PROWADZONE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ MIASTO CZĘSTOCHOWA
Katolicka Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Antoniego z Padwy

ul. Łukasińskiego 24, 42-207 Częstochowa, tel. 34 361 56 96
www.spsk.czt.pl, szkolyspecjalnespsk@o2.pl
Dyrektor: Violetta Błasiak
Dokumenty
uprawniające
do przyjęcia
orzeczenie o
potrzebie
kształcenia
specjalnego

Termin
naboru
cały
rok

Adresaci działalności
szkoły
uczniowie z
niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu
umiarkowanym,
znacznym oraz
niepełnosprawnościami
sprzężonymi

Profile
kształcenia
bloki tematyczne
w zakresie:
-krawiectwa
-kucharstwa
-gospodarstwa
domowego
-wikliniarstwa
-rękodzielnictwa
artystycznego

Zatrudnieni specjaliści

pedagog,
psycholog,
logopeda,
oligofrenopedagodzy,
tylfopedagodzy,
surdopedagodzy,
terapeuci uczniów
autystycznych,
rehabilitanci,
arteterapeuci,
muzykoterapeuci,
doradca zawodowy.

Ilość /rodzaj klas

klasy I-III
liczebność klasod 4 do 8 osób

Baza szkoły

Budynek przystosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych
ruchowo,
sale: rewalidacyjna, do
neurostymulacji, rehabilitacji
ruchowej, pracownia SI,
biblioteka, świetlica.
Szkoła nie ma internatu, ale
oferuje pomoc w znalezieniu
miejsca dla ucznia.

Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy im. św. Józefa
ul. Kubiny 10/12, 42-226 Częstochowa, tel. 34 324 90 68
sekretariat@znpo.pl, www.znpo.pl
Dyrektor: Grażyna Biesiekierska
Dokumenty
uprawniające
do przyjęcia
orzeczenie o
potrzebie
kształcenia
specjalnego

Termin
naboru

Adresaci działalności
szkoły

cały rok

uczniowie z
niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu
lekkim,
umiarkowanym,
znacznym, głębokim,
z autyzmem, z
niepełnosprawnościami
sprzężonymi

Profile kształcenia

Zatrudnieni specjaliści

bloki tematyczne w
zakresie:
-krawiectwa
-stolarstwa
-kucharstwa
-gospodarstwa domowego
-ogrodnictwa
-hotelarstwa
-prac plastycznobiurowych
-rękodzieła artystycznego

neurologopedzi, logopedzi,
tylfopedagodzy,
surdopedagodzy,
socjoterapeuci,
terapeuci integracji
sensorycznej, rehabilitant,
terapeuci stymulacji czucia,
terapeuci pracujący
metodami analizy
behawioralnej
W. Sherborne, psycholog.

Ilość /rodzaj
klas
3 klasy

Baza szkoły

Budynek nie jest dostosowany
do potrzeb osób
niepełnosprawnych ruchowo,
pracownia komputerowa,
liczne pomoce i sprzęt sportowy,
plac zabaw,
duże akwarium morskie do
animaloterapii,
sala do terapii SI,
pracownie gospodarstwa
domowego.
Szkoła ma internat.

SZKOŁY PODSTAWOWE
SZKOŁY PROWADZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWĘ

Szkoła Podstawowa Specjalna w SOSW nr 1 (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1)
ul. Legionów 54 A , 42-202 Częstochowa, tel. 34 360 10 72
sosw1@edukacja.czestochowa.pl, www.sosw1.czest.pl
Dyrektor: Ewa Galle
Dokumenty
uprawniające do
przyjęcia
orzeczenie
o potrzebie
kształcenia
specjalnego

Termin
naboru
cały rok

Adresaci działalności
szkoły
uczniowie z
niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu
lekkim, umiarkowanym,
znacznym, głębokim oraz
z niepełnosprawnościami
sprzężonymi

Zatrudnieni specjaliści

oligofrenopedagodzy,
tyflopedagodzy,
surdopedagodzy,
terapeuci SI,
socjoterapeuci, terapeuci
pedagogiczni, specjaliści
do pracy z dziećmi z
autyzmem i zaburzeniami
pokrewnymi, specjaliści:
gimnastyki korekcyjnej,
terapii zachowań,
wczesnego wspomagania,
resocjalizacji,
rehabilitant ruchowy,
logopedzi, dogoterapeuta,
pedagog.

Języki obce
nauczane
w szkole
język angielski

Ilość/rodzaj klas

klasy I – VIII dla
niepełnosprawnych
intelektualnie w stopniu
lekkim,
klasy I, II, III, IV, V, VI
VII,VIII dla
niepełnosprawnych
w stopniu umiarkowanym
lub znacznym,
zajęcia rewalidacyjnowychowawcze dla
niepełnosprawnych
intelektualnie
w stopniu głębokim
w formie nauczania
indywidualnego.

Baza szkoły

Budynek dostosowany do
potrzeb osób
niepełnosprawnych
ruchowo,
gabinety: logopedy,
rewalidacji, pracownia
komputerowa, pracownia
gospodarstwa domowego,
sala terapii SI, sala gimnastyki
korekcyjnej, Sala
Doświadczania Świata,
biblioteka z czytelnią, gabinet
pomocy przedmedycznej
(pielęgniarka codziennie),
świetlica.
Szkoła ma internat.
Szkoła nie prowadzi
przedszkola.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 5 w SOSW nr 5 (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5)
ul. Słowackiego 35, 42-217 Częstochowa, tel. 34 368 30 72
sosw5@edukacja.czestochowa.pl, www.sosw5.edukacja.czestochowa.pl
Dyrektor: Małgorzata Mysłek
Dokumenty uprawniające
do przyjęcia
orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego

Termin
naboru
cały rok

Adresaci działalności
szkoły

uczniowie z
niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu
umiarkowanym, znacznym,
głębokim, z autyzmem, z
zespołem Aspergera, z
niepełnosprawnościami
sprzężonymi

Zatrudnieni specjaliści

oligofrenopedagodzy,
logopeda, psycholog,
tyflopedagog,
surdopedagog,
neurologopeda,
terapeuta integracji
sensorycznej,
terapeuta ruchowy,
terapeuci autyzmu,
specjaliści ds. wczesnego
wspomagania rozwoju,
dogoterapeuta,
terapeuci ręki,
choreoterapeuta.

Języki obce
nauczane
w szkole
nie dotyczy

Ilość/rodzaj
klas
klasy I-VIII
liczebność
klas-do 4
osób

Baza szkoły

Budynek dostosowany do
potrzeb osób
niepełnosprawnych
ruchowo,
posiłki z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb
dietetycznych,
sale do ćwiczeń
gimnastycznych i ruchowych,
Sala Doświadczania Świata,
gabinet SI, gabinet treningu
sensomotorycznego,
gabinet hydromasażu,
plac zabaw ruchowych,
świetlica.
Szkoła ma internat.
Szkoła prowadzi również
przedszkole.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 23 w Zespole Szkół Specjalnych nr 23
ul. Legionów 54, 42-200 Częstochowa, tel. 34 324 18 38
zss23@edukacja.czestochowa.pl, http://zss23korczak.edu.pl/
Dyrektor: Jolanta Miękina
Dokumenty
uprawniające
do przyjęcia
orzeczenie
o potrzebie
kształcenia
specjalnego

Termin
naboru
cały rok

Adresaci działalności
szkoły

uczniowie z
niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu
lekkim, umiarkowanym,
znacznym, z autyzmem
i zaburzeniami
pokrewnymi, z
niepełnosprawnością
sprzężoną

Zatrudnieni specjaliści

oligofrenopedagodzy,
surdopedagodzy,
tyflopedagodzy, logopedzi,
neurologopedzi,
specjaliści w zakresie:
pracy z uczniem z autyzmem,
alternatywnych metod
komunikacji (AAC),
integracji sensorycznej (SI),
arteterapii,
pedagogiki Montessori,
metody werbotonalnej,
gimnastyki korekcyjnej,
dogoterapii.

Języki obce
nauczane
w szkole
język
angielski

Ilość /rodzaj klas

14 klas w tym:
dla uczniów z
autyzmem,
dla uczniów z
niepełnosprawnościami
sprzężonymi,
dla uczniów z
niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu
lekkim,
dla uczniów z
niepełnosprawnością
intelektualna w stopniu
umiarkowanym lub
znacznym,
dla uczniów z
niepełnosprawnością
ruchową.
liczebność klas-od 2 do
6 osób

Baza szkoły

Budynek dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych
ruchowo,
sala gimnastyczna,
sala zajęć ruchowych,
pracownie SI,
gabinety logopedyczne,
pracownia komputerowa,
Sala Doświadczania Świata,
pracownia Montessori,
świetlica, obiady.
Szkoła nie ma internatu.
Szkoła prowadzi również
przedszkole.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 28 w Zespole Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie
ul. Św. Barbary 9/11, 42-226 Częstochowa, tel./fax: 34 324 46 52
zss28@edukacja.czestochowa.pl, www.zssnr28.info
Dyrektor: Agnieszka Cupiał
Dokumenty
uprawniające
do przyjęcia
orzeczenie
o potrzebie
kształcenia
specjalnego

Termin
naboru
cały rok

Adresaci działalności
szkoły

uczniowie z
niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu
lekkim, umiarkowanym,
znacznym, głębokim oraz
z niepełnosprawnościami
sprzężonymi

Zatrudnieni specjaliści

oligofrenopedagodzy,
surdopedagodzy,
tyflopedagodzy,
logopedzi, trener
grafomotoryki,
arteterapeuci,
muzykoterapeuci,
terapeuci zajęciowi,
specjaliści integracji
sensorycznej, spec.
terapii metodą
Tomatisa, EEG
Biofeedback ,Dunag,
Warnkego, Johansena,
specjaliści terapii ręki,
trenerzy sensoplastyki,
integracji bilateralnej.

Języki obce
nauczane
w szkole
język
angielski

Ilość /rodzaj klas

oddziały I-VIII

Baza szkoły

Budynek dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych
ruchowo,
sala gimnastyczna, biblioteka
sala zajęć ruchowych,
sale wyposażone w sprzęt
rehabilitacyjny,
gabinet EEG biofeedback,
gabinety logopedyczne,
pielęgniarka.
Możliwość zakwaterowania w
Internacie w SOSW im. Św. Jana de la
Salle i w Zakładzie LeczniczoWychowawczym Zgromadzenia Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia.
Szkoła nie prowadzi przedszkola.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45 w Zespole Szkół Specjalnych nr 45
ul. Czecha 15, 42-224 Częstochowa , tel. 34 324 65 35
zss45@edukacja.czestochowa.pl, www.zss45.edu.pl
Dyrektor: Anna Kajda
Dokumenty
uprawniające
do przyjęcia
orzeczenie
o potrzebie
kształcenia
specjalne

Termin
naboru
cały rok

Adresaci działalności
szkoły
uczniowie
z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu
umiarkowanym,
znacznym, głębokim oraz
z niepełnosprawnościami
sprzężonymi,
w tym z autyzmem

Zatrudnieni specjaliści

oligofrenopedagodzy,
logopedzi,
neurologopedzi,
surdopedagodzy,
tyflopedagodzy,
dogoterapeuci,
psycholog, arteterapeuta,
rehabilitant ruchowy,
terapeuci SI,
fizjoterapeuta,
muzykoterapeuta,
terapeuta komunikacji
alternatywnej (AAC),
specjaliści edukacji
uczniów z autyzmem,
specjalista terapii
patologii zachowań,
terapeuci specjalizujący
się w metodzie W.
Sherborne.

Języki obce
nauczane
w szkole
nie dotyczy

Ilość/rodzaj klas

Baza szkoły

9 oddziałów dla
uczniów z
niepełnosprawnością
intelektualną
w stopniu
umiarkowanym lub
znacznym oraz z
niepełnosprawnościami
sprzężonymi , w tym z
autyzmem

Budynek dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych ruchowo,
plac rekreacji dostosowany do potrzeb
uczniów niepełnosprawnych ruchowo,
sala terapii ruchowej,
sala integracji sensorycznej SI,
Sala Doświadczania Świata, sala zajęć
rewalidacyjnych,
gabinet logopedyczny, gabinet
psychologiczny,
pracownia gospodarstwa domowego,
zajęcia rewalidacyjno- gabinet profilaktyki zdrowotnej
wychowawcze dla
i pomocy przedlekarskiej, świetlica,
uczniów z
biblioteka,
niepełnosprawnością specjalistyczne pomoce dydaktyczne, w
intelektualną w stopniu tym komunikatory do komunikacji
głębokim.
alternatywnej
( AAC) oraz sprzęt rehabilitacyjny
i multimedialny; codzienna opieka
pielęgniarki szkolnej, własna stołówka.
Szkoła nie ma internatu.
Szkoła nie prowadzi przedszkola.

SZKOŁY PROWADZONE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ MIASTO CZĘSTOCHOWA

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. O. A. Kordeckiego
ul. Kubiny 10/12, 42-226 Częstochowa, tel. 34 324 90 68
sekretariat@znpo.pl, www.znpo.pl
Dyrektor: Grażyna Biesiekierska
Dokumenty
uprawniające
do przyjęcia
orzeczenie
o potrzebie
kształcenia
specjalnego

Termin
naboru
cały rok

Adresaci działalności
szkoły

uczniowie z
niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu
lekkim, umiarkowanym,
znacznym, głębokim,
z autyzmem, z
niepełnosprawnościami
sprzężonymi

Zatrudnieni specjaliści

oligofrenopedagodzy,
neurologopedzi, logopedzi,
tylfopedagodzy,
surdopedagodzy,
socjoterapeuci, terapeuci
integracji sensorycznej,
rehabilitant,
terapeuci stymulacji czucia,
terapeuci pracujący
metodami analizy
behawioralnej
W. Sherborne.

Języki obce
nauczane w
szkole
jęz. ang.
jęz. niem.

Ilość /rodzaj klas

klasy od I do VIII
łączone VI i VII
łączone IV i V
liczebność klasdo 16 osób
4 osobowe klasy
uczniów ze
sprzężeniami

Baza szkoły

Budynek nie jest dostosowany do
potrzeb osób
niepełnosprawnych ruchowo,
pracownia komputerowa,
liczne pomoce i sprzęt sportowy,
plac zabaw,
duże akwarium morskie do
animaloterapii,
sala do terapii SI.
Szkoła ma internat.
Szkoła nie prowadzi przedszkola.

Katolicka Szkoła Podstawowa Specjalna Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Antoniego z Padwy
ul. Łukasińskiego 24, 42-207 Częstochowa, tel. 34 361 56 96
ul. Bohaterów Katynia 40/42, 42-208 Częstochowa, tel. 34 370 79 55
szkolyspecjalnespsk@o2.pl, www.spsk.czt.pl
Dyrektor: Violetta Błasiak
Dokumenty
uprawniające
do przyjęcia
orzeczenie
o potrzebie
kształcenia
specjalnego

Termin
naboru
cały
rok

Adresaci działalności szkoły

uczniowie z
niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu
lekkim, umiarkowanym,
znacznym, głębokim, z
niepełnosprawnościami
sprzężonymi: słabosłyszący,
słabowidzący, z
niepełnosprawnością ruchową,
z autyzmem
uczniowie z normą
intelektualną z
niepełnosprawnościami:
słabosłyszący, słabowidzący, z
niepełnosprawnością ruchową,
z autyzmem, z zespołem
Aspergera

Zatrudnieni specjaliści

pedagog,
psycholog,
logopeda,
doradca zawodowy,
oligofrenopedagodzy,
tylfopedagodzy,
surdopedagodzy,
terapeuci uczniów
autystycznych i z
zespołem Aspergera,
terapeuci terapii SI,
rehabilitanci,
arteterapeuci,
muzykoterapeuci.

Języki obce
nauczane
w szkole
jęz. ang.
jęz. niem.

Ilość /rodzaj klas

klasy I-VIII
dla uczniów:
z niepełnosprawnością
intelektualną oraz
niepełnosprawnościami
sprzężonymi,
dla uczniów w normie
intelektualnej z
niepełnosprawnościami:
słabosłyszący,
słabowidzący,
z niepełnosprawnością
ruchową, z autyzmem,
z zespołem Aspergera.
liczebność klas-od 2 do 8
osób

Baza szkoły

Budynek przystosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych
ruchowo,
sala rewalidacyjna,
sala do gimnastyki korekcyjnej, do
neurostymulacji, do rehabilitacji
ruchowej,
sala informatyczna,
biblioteka,
gabinet logopedy, gabinet
pedagoga, gabinet psychologa,
gabinet pielęgniarki,
świetlica.
Szkoła nie ma internatu.
Szkoła prowadzi również
przedszkole.

Terapeutyczna Szkoła Podstawowa Fundacji „Jurajskie dzieci”
ul. Rzepakowa 18, 42-280 Częstochowa, tel. 666455938
sekretariat@jurajskiedzieci.pl, www.jurajskiedzieci.pl
Dyrektor: Ewa Trawińska
Dokumenty
uprawniające
do przyjęcia
orzeczenie
o potrzebie
kształcenia
specjalnego

Termin
naboru
cały rok

Adresaci działalności
szkoły

uczniowie z
niepełnosprawnością
intelektualną w
stopniu lekkim,
umiarkowanym,
znacznym, głębokim , z
niepełnosprawnościami
sprzężonymi, z
autyzmem,
z zespołem Aspergera

Zatrudnieni specjaliści

oligofrenopedagodzy,
tyflopedagodzy,
surdopedagodzy, logopedzi,
neurologopedzi, psycholog,
pedagodzy, rehabilitanci,
fizjoterapeuci, specjaliści
gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej, specjaliści
diagnozy i terapii osób z
autyzmem, terapeuci
integracji sensorycznej,
terapeuci umiejętności
społecznych,terapeuci
komunikacji alternatywnej i
wspomagającej (AAC),
dogoterapeuci, terapeuci ręki,
terapeuci specjalizujący się
w metodzie W. Sherborne,
terapeuci specjalizujący się w
terapii metodą C. Delacato.

Języki obce
nauczane w
szkole
jęz. ang.
jęz. niem.

Ilość /rodzaj klas

klasy I-VIII

Baza szkoły

Budynek dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych ruchowo,
sala rehabilitacyjno-ruchowa,
sala do terapii integracji sensorycznej
i zajęć ruchowych,
sala do prowadzenia terapii
logopedycznej i psychologicznej,
gabinet do masażu, fizjoterapii
i rehabilitacji ruchowej,
pokój wyciszeń ,
sala multimedialna, świetlica.
Szkoła nie ma internatu.
Szkoła prowadzi również przedszkole.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Piękny Umysł”
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 11, 42-200 Częstochowa, tel. 602220036, 510220327
pieknyumysl@pieknyumysl.czest.pl, www.pieknyumysl.czest.pl
Dyrektor: Dorota Wojtania
Dokumenty
uprawniające
do przyjęcia
orzeczenie o
potrzebie
kształcenia
specjalnego

Termin
naboru
cały rok

Adresaci działalności
szkoły

uczniowie i z
niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu
lekkim, umiarkowanym,
dzieci z autyzmem,
zespołem Aspergera,
niepełnosprawnościami
sprzężonymi

Zatrudnieni
specjaliści

Języki obce
nauczane w
szkole

pedagog,
język
psycholog,
angielski
logopeda,
terapeuta integracji
sensorycznej,
terapeuta
komunikacji
alternatywnej i
wspomagającej
(AAC),
rehabilitant,
fizjoterapeuta,
dogoterapeuta,
terapeuci
behawioralni,
terapeuci metodą
Tomatisa,
Biofeedback,
hipnoterapeuci.

Ilość /rodzaj klas

klasy I-VIII

liczebność klas- do 4
osób

Baza szkoły

Budynek dostosowany do potrzeb
uczniów niepełnosprawnych
ruchowo,
gabinety do pracy indywidualnej,
pracownia do zajęć ruchowych,
gabinet do terapii SI,
gabinet logopedyczny,
gabinet psychologiczny,
Sala Doświadczania Świata .

Szkoła nie ma internatu.
Szkoła prowadzi również
przedszkole.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Pinokio”
ul. Warszawska 15, 42-202 Częstochowa,
kontakt@sppinokio.pl, www.terapiapinokio.pl
Dyrektor: Nina Ścigała
Dokumenty
uprawniające
do przyjęcia
orzeczenie o
potrzebie
kształcenia
specjalnego

Termin
naboru
cały rok

Adresaci działalności
szkoły

uczniowie z
niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu
lekkim,
umiarkowanym,
znacznym, z
niepełnosprawnościami
sprzężonymi, z
autyzmem, zespołem
Aspergera

Zatrudnieni specjaliści

logopeda,
neurologopeda,
psycholog,
terapeuta terapii
taktylnej,
terapeuta terapii
czaszkowo-krzyżowej,
terapeuta integracji
sensorycznej SI,
fizjoterapeuta,
dogoterapeuta.

Języki obce
nauczane
w szkole
język
angielski

Ilość /rodzaj klas

Baza szkoły

klasy I-VIII

Budynek nie jest dostosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych
ruchowo,
bogato wyposażone sale lekcyjne,
gabinety terapeutyczne,
sala integracji sensorycznej , sala
rehabilitacji,
stołówka z posiłkami dietetycznymi,
świetlica.

liczebność klas-do 4
uczniów

Szkoła nie ma internatu.
Szkoła prowadzi również
przedszkole.

Szkoła Podstawowa Specjalna Fundacji Mozaika w Częstochowie
ul. Staropolska 1, 42-218 Częstochowa, tel. 500004903
ul. Sojczyńskiego-Warszyca 7, 42-224 Częstochowa, tel. 504310184
biuro@fundacja-mozaika.pl, www.fundacja-mozaika.pl
Dyrektor: Agata Rozumek
Dokumenty
uprawniające
do przyjęcia
orzeczenie
o potrzebie
kształcenia
specjalnego

Termin
naboru
cały rok

Adresaci działalności
szkoły

uczniowie z
niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu
lekkim, umiarkowanym,
znacznym, głębokim,
z niepełnosprawnościami
sprzężonymi,
z autyzmem, z zespołem
Aspergera

Zatrudnieni
specjaliści

Języki obce
nauczane
w szkole

logopeda, psycholog, język
neurologopeda,
angielski
fizjoterapeuci,
terapeuci integracji
sensorycznej,
oligofrenopedagodzy,
tyflopedagodzy,
terapeuci
behawioralni,
terapeuta
komunikacji
alternatywnej i
wspomagającej
(AAC).

Ilość /rodzaj klas

klasy I-VIII
liczebność klas- do
4 osób

Baza szkoły

Budynek dostosowany do potrzeb uczniów
niepełnosprawnych ruchowo,
sala multimedialna,
sale do zajęć indywidualnych
(logopedycznych, pedagogicznych, integracji
sensorycznej, fizjoterapii), świetlica.
Szkoła nie ma internatu.

Szkoła prowadzi również przedszkole.

