
. 



Zespół Szkół nr 6 umożliwia uczniom 
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego, zdobycie wiedzy i umiejętności 
do funkcjonowania na otwartym rynku pracy. 



Szkoła przyjazna uczniom. Stwarza 
młodzieży dobre warunki do  rozwoju 
pasji i zainteresowań. 



Placówka wspiera wychowanków w różnych obszarach, 
poprzez udział w bezpłatnych terapiach, tj.: 
 
- rehabilitacja ruchowa, 
- gimnastyka korekcyjna, 
- muzykoterapia z masażem dźwiękiem, 
- hipoterapia, 
- arteterapia z elementami ceramiki, 
- terapia logopedyczna, 
- terapia Biofeedback, 
- terapia metodą Tomatisa, 
- terapia metodą Warnkego, 
- terapia Integracji Sensorycznej, 
- zajęcia usprawniające metodą Weroniki Sherborn, 

- pobudzanie zmysłów w “Sali Doświadczeń Świata” 



Placówka realizuje projekty europejskie.  
Z Europą jest nam po drodze! 

 



W szkole działa Stowarzyszenie Przyjaciół 
 i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 “Dla Dobra”, 

które wspiera działalność placówki, a  także różnego 
rodzaju działania, służące uczniom  

i ich rodzinom. 



Zespół Szkół nr 6 to: 
 
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, 
- IX Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży 

 z niepełnosprawnością w normie intelektualnej, 
- Branżowa Szkoła I Stopnia dla młodzieży  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jak 
również z normą intelektualną  
z dysfunkcjami: wzroku, słuchu, ruchu, sprzężonymi 
autyzm w tym Zespół Aspergera. 

- Branżowa Szkoła II Stopnia dla młodzieży  
z normą intelektualną z dysfunkcjami ruchu, wzroku, 
słuchu, autyzm w tym Zespół Aspergera, sprzężonymi.  

 
 



Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. 
Uczy młodzież wielu przydatnych w życiu rzeczy. 

 
 
Kształcenie odbywa się 
w  obszarach:  

•  ogrodnictwo, 
•  stolarstwo, 
•  kucharstwo, 
•  krawiectwo, 
•  rękodzielnictwo, 
•  prace porządkowe, 
•  prace biurowe  

 i poligraficzne, 
 

 
 



IX Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży 
 z niepełnosprawnością w normie intelektualnej 
 to szkoła, która otwiera nowe możliwości.  



Branżowa Szkoła I Stopnia  
pozwala zdobyć kwalifikacje, przydatne w życiu          
i pracy zawodowej. Kształcimy w zawodach: 
ogrodnik, kucharz, drukarz offsetowy. 



Zawód ogrodnik  
“Kiedy w ogrodzie zwiędły już najpiękniejsze kwiaty  

i chwasty wydają się być urocze” 
                                                            Sokrates  



Zawód kucharz  
,,Najlepszy sposób zachowania zdrowia – nie jeść, gdy się nie chce, 

i przestać jeść, gdy jeszcze jest chęć do jedzenia.’’ 

                                                                                                                 Sadi z Szirazu 

 
 



Zawód drukarz offsetowy                                        
“W oczach ludzkich złe i dobre życiowe fakta wówczas dopiero 
zdają się nabierać znaczenia, gdy odbiją się w druku.” 
 
                                           Bolesław Prus 

 

https://lubimyczytac.pl/autor/19097/boleslaw-prus


Branżowa Szkoła II Stopnia 
 
2-letni cykl kształcenia adresowany jest do uczniów, którzy 
ukończyli Branżową Szkołę I Stopnia. Kształcimy w zawodach: 
● technik procesów drukowania 
● technik żywienia i usług gastronomicznych 



Zespół Szkół nr 6 w Rybniku 

 
 

 
ul. S. Małachowskiego 145, Rybnik Boguszowice 

32 457 70 98 
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