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  W dniu 19 marca 2015 roku w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2  

w Łodzi odbyła się III Ogólnopolska Konferencja „Rok szkoły zawodowców  

– kształcenie zawodowe uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w świetle 

przemian i oczekiwań rynku pracy”, zorganizowana we współpracy z Sekcją 

Szkolnictwa Specjalnego przy Zarządzie Okręgu Łódzkiego ZNP oraz Łódzkim 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Patronat honorowy 

objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Prezydent 

Łodzi Hanna Zdanowska.  

Główna tematyka Konferencji dotyczyła: 

 Organizacji kształcenia zawodowego specjalnego w zreformowanej formule 

kształcenia zawodowego i ustawicznego 

 Zmian w kształceniu zawodowym – nowa formuła edukacji. 

 Funkcji kształcenia zawodowego specjalnego jako katalizatora aktywizacji 

zawodowej ucznia z  niepełnosprawnością intelektualną. 

 Klasyfikacji zawodów w odniesieniu do możliwości ucznia z 

niepełnosprawnością intelektualną. 

 Uwarunkowań sukcesu absolwenta szkoły zawodowej specjalnej na 

zmieniającym się rynku pracy.  

Konferencja z udziałem przedstawicieli władz państwowych, organów 

prowadzących, instytucji włączających absolwentów w funkcjonowanie na 

otwartym i wspomaganym rynku pracy oraz przedstawicieli  środowiska 

organizującymi  kształcenie zawodowe określiła niezbędne kierunki zmian 

warunkujące prawidłowe włączanie absolwentów. Określiła również zadania 

wynikające  z optymalizacji  warunków uczenia się osób z niepełnosprawnością 

intelektualną. 

Podczas Konferencji,  którą prowadził dyrektor ŁCDNiKP zaprezentowano 

wystąpienia: 

 Działania Ministerstwa Edukacji Narodowej  w kontekście zmian   

w kształceniu zawodowym  specjalnym Elżbieta Matejka – Radca Ministra  

w  Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN, Dorota Igielska 

Radca Ministra w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

MEN 

 Uwarunkowania sukcesu absolwentów z niepełnosprawnością intelektualną na 

zmieniającym się rynku pracy.  – prof. UAM dr hab. Beata Jachimczak   



 Działania  zespołów eksperckich MEN i rekomendacje poprzedzające wprowadzenie reformy 

kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  w odniesieniu do przygotowania 

zawodowego - Jolanta Wojciechowska - Prezes Stowarzyszenia Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym 

„Efekt Motyla” , konsultant ŁCDNiKP 

 Miejsce ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w systemie egzaminów zewnętrznych 

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - wicedyrektor CKE Ewa Rudomino 

 System doradztwa zawodowego a zmienność rynku pracy – kierownik Ośrodka Doradztwa 

Zawodowego ŁCDNiKP Małgorzata Sienna,  

 Nowa formuła egzaminów zawodowych – szanse i zagrożenia – kierownik Wydziału Egzaminów 

Zawodowych OKE w Łódź  Marek Szymański,  

Istotną częścią konferencji była dyskusja panelowa z udziałem pracodawców , przedstawicieli 

Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej i okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, środowiska nauki, 

dyrektorów szkół zawodowych specjalnych. 

Panel dyskusyjny I -   „Uwarunkowania sukcesu ucznia  z niepełnosprawnością intelektualną w 

odniesieniu do potrzeb rynku pracy”    

Panel dyskusyjny II: „Organizacja Ośrodków Egzaminacyjnych w kontekście osiągania kompetencji 

zawodowych rynkowych,  zatrudnienie osób    z niepełnosprawnością intelektualną” 

Pytania do dyskusji panelowej: 

1. Jak przedstawia się współpraca MiPS z MEN w sprawie uwarunkowań prawnych kształcenia dualnego 

→ ulgi finansowe dla pracodawców ponoszących koszty kształcenia praktycznego. 

2. Możliwość elastycznego traktowania planów nauczania (kształcenia).  

Dlaczego jest systematycznie zmniejszana liczba godzin zajęć praktycznych (pracodawcy nie chcą 

nawiązywać współpracy z placówkami kształcenia zawodowego, bo nie widzą możliwości 

ukształtowania umiejętności zawodowych przez uczących się)? 

3. W jaki sposób szkoła może przygotować się do uruchomienia uczenia się w nowym kierunku 

kształcenia? Organizacja uczenia się w zawodach pomocniczych (kwalifikacjach cząstkowych). 

4. Organizacja nowego egzaminu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem jego części praktycznej. 

5. Udział pracodawców w organizacji kształcenia zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną 

(ograniczenia, dobre praktyki). 

6. Udział urzędów pracy, związków zawodowych i innych podmiotów otoczenia społeczno - 

gospodarczego w organizacji uczenia się osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich zatrudniania. 

W panelach uczestniczyli: 

Panel I  

 Beata Jachimczak, profesor UAM w Poznaniu, dyrektor Wydziału Edukacji UMŁ, 

 Małgorzata Sienna – kier. Ośrodka Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP, 

 Maria Michalak – konsultant w Ośrodku Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ŁCDNiKP, 



 Elżbieta Matejka – radca ministra w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych, 

  Dorota Igielska – radca ministra w Departamencie Kształcenia awodowego, 

  Aneta Madziara – kierownik Ośrodka Zarządzania w Edukacji ŁCDNiKP, 

 Elżbieta Wilczyńska – główny specjalista d/s kształcenia specjalnego w WE UMŁ 

Panel II 

 Monika Góra – Pełnomocnik d/s Jakości Zakładów Przemysłu Cukierniczego UNITOP OPTIMA 

  Agnieszka Szymańska – dyrektor SOSW nr 1 w Łodzi 

  Ewa Rudomino – wicedyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 

  Marek Szymański – kierownik Wydziału Egzaminów Zawodowych OKE w Łodzi, 

  Mirosław Kwiatkowski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi 

  Remigiusz Żulicki – Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji ŁCDNiKP 

Dyskusja prowadzona przez moderatora dyr. Janusza Moosa umożliwiła sformułowanie następujących 

wniosków: 

1. W rozporządzeniu o  ramowych planach nauczania szkół zasadniczych należy uwzględnić możliwość 

elastycznego/fakultatywnego traktowania doboru przedmiotów ogólnokształcących 

 i zawodowych w zależności od zawodu ( dotyczy uczniów upośledzonych w stopniu lekkim ). 

2. Zgodnie ze stanowiskiem  środowiska pracodawców przyjmujących uczniów szkół zawodowych na 

zajęcia praktyczne/ praktyki zawodowe konieczne jest zwiększenie w  planach nauczania liczby 

godzin kształcenia praktycznego w celu umożliwienia uczącym się nabycia kompetencji 

zawodowych. 

3. Należy utworzyć w ramach klasyfikacji zawodów - zawody pomocnicze dedykowane uczniom  

z niepełnosprawnością intelektualną dostosowane do możliwości percepcyjnych tej grupy uczniów. 

4. Konieczne jest dostosowanie formuły egzaminów zewnętrznych zgodnie z rozporządzeniem MEN 

z 2013 r. dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.  

Nadal brak dostosowań do możliwości uczniów z niepełnosprawnością intelektualną:   

 brak oligofrenopedagoga w trakcie trwania egzaminu, 

 brak możliwości wykorzystania technicznych środków nauczania przez ucznia w trakcie trwania 

egzaminu. 

5. Należy zagwarantować w przepisach prawa możliwość otrzymywania dotacji finansowych przez 

pracodawców, by nie tylko oni ponosili koszty kształcenia zawodowego  ucznia. 

6.  Należy stworzyć rozwiązania systemowe gwarantujące aktywne włączanie absolwenta 

z niepełnosprawnością intelektualną w otwarty, bądź wspomagany rynek pracy.  

7. W związku z pejoratywnym wydźwiękiem słowa „specjalna” i zadaniami szkół specjalnych w 

zakresie wspomagania szkół ogólnodostępnych w pracy z uczniami niepełnosprawnymi, środowisko 

postuluje przekształcenie nazwy szkoła specjalna na specjalistyczna. 



8. Należy tak formułować zadania egzaminacyjne (w części pisemnej i praktycznej), by przy 

zachowaniu wymaganych treści, zadania napisane były językiem zrozumiałym dla absolwenta 

niepełnosprawnego intelektualnie. 

9. Konieczne jest opracowanie przez PFRON, fundusz pracy i program operacyjny „Wiedza + edukacja 

+ rozwój”  programu wspierającego osoby niepełnosprawne intelektualnie na rynku pracy. 

10. Konieczne jest przeprowadzenie badań przez PUP dlaczego uczniowie z niepełnosprawnością 

intelektualną, po ukończeniu szkoły w nieznacznym stopniu otrzymują propozycje pracy, zgodnie  

z kwalifikacjami.. 

11. Istnieje konieczność/ potrzeba  powstania projektu śledzącego losy absolwentów szkół zawodowych 

specjalnych.  

 


