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Szkolny zestaw programów nauczania    

w roku szkolnym 2022/2023 

 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 

 

Nr programu Klasa Przedmiot Tytuł programu Autor 

1/PP/2022/2023 Klasy 1-3 PP 

dla uczniów z 

niepełnosprawnością 

intelektualną                   

w stopniu 

umiarkowanym lub 

znacznym 

Funkcjonowanie 

osobiste                 

i społeczne 

„Funkcjonowanie osobiste    i społeczne” - program nauczania dla uczniów             

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 

dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

 

Program autorski:  

Ewa Tarnowska 

2/PP/2022/2023 Klasy 1-3 PP 

dla uczniów z 

niepełnosprawnością 

intelektualną   w 

stopniu 

umiarkowanym lub 

znacznym 

Zajęcia 

kształtujące 

kreatywność 

„Kreatywność” - program nauczania dla uczniów  z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

 

Program autorski: 

Ewa Tarnowska, 

Małgorzata Nowak, 

Jolanta Sitko, 

Małgorzata 

Bandurska – 

Bednarz,  

Marta Zyśko 

3/PP/2022/2023 Klasy 1-3 PP 

dla uczniów z 

niepełnosprawnością 

intelektualną               

w stopniu 

umiarkowanym lub 

znacznym 

Przysposobienie 

do pracy – 

„Elementy prac 

biurowych             

w tym obsługi 

komputera” 

„Elementy prac biurowych w tym obsługi komputera” - program nauczania dla 

uczniów   z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Program autorski: 

Anna Orlik - Matyja 

4/PP/2022/2023 Klasy 1-3 PP 

dla uczniów z 

Gospodarstwo 

domowe 

„Gospodarstwo domowe” - program nauczania dla uczniów  z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 

Program autorski: 

Małgorzata Nowak, 
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niepełnosprawnością 

intelektualną                   

w stopniu 

umiarkowanym lub 

znacznym 

dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

 

Anna Saltarska,  

Teresa Kowalska 

5/PP/2022/2023 Klasy 1-3 PP 

dla uczniów z 

niepełnosprawnością 

intelektualną                 

w stopniu 

umiarkowanym lub 

znacznym 

Wytwarzanie 

przedmiotów 

dekoracyjnych         

i pamiątkarskich 

„Wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych  i pamiątkarskich” - program 

nauczania dla uczniów   z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi. 

Program autorski: 

Małgorzata 

Bandurska – 

Bednarz,  

Krzysztof Srebnicki 

6/PP/2022/2023 Klasy 1-3 PP 

dla uczniów z 

niepełnosprawnością 

intelektualną                 

w stopniu 

umiarkowanym lub 

znacznym 

Tkactwo                    

z elementami 

szycia ręcznego i 

maszynowego 

„Tkactwo z elementami szycia ręcznego    i maszynowego” - program nauczania 

dla uczniów    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

 

Program autorski: 

Jolanta Sitko 

7/PP/2022/2023 Klasy 1-3 PP 

dla uczniów z 

niepełnosprawnością 

intelektualną                   

w stopniu 

umiarkowanym lub 

znacznym 

Zajęcia 

rozwijające 

komunikowanie 

się 

„Zajęcia rozwijające komunikowanie się” - program nauczania dla uczniów                                      

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 

dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

 

Program autorski: 

Marta Zyśko, 

Małgorzata 

Rozwadowska 

8/PP/2022/2023 Klasy 1-3 PP 

dla uczniów z 

niepełnosprawnością 

intelektualną                    

w stopniu 

umiarkowanym lub 

znacznym 

Ceramika „Ceramika” - program nauczania dla uczniów   z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

 

Program autorski: 

Marta Zyśko 

9/PP/2022/2023 Klasy 1-3 PP 

dla uczniów z 

Przysposobienie 

do pracy: 

„Dom i ogród” - program nauczania dla uczniów    z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z 

Program autorski:  

Ewa Tarnowska 
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niepełnosprawnością 

intelektualną                  

w stopniu 

umiarkowanym lub 

znacznym 

Gospodarstwo 

domowe 

niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

10/PP/2022/2023 Klasy 1-3 PP 

dla uczniów z 

niepełnosprawnością 

intelektualną                  

w stopniu 

umiarkowanym lub 

znacznym 

Przysposobienie 

do pracy: 

Ogrodnictwo 

„Ogrodnictwo” - program nauczania dla uczniów  z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Program autorski: 

Marek Stokłosa, 

Mariola Orłowska,  

Małgorzata 

Rozwadowska 

11/PP/2022/2023 Klasy 1-3 PP 

dla uczniów z 

niepełnosprawnością 

intelektualną                  

w stopniu 

umiarkowanym lub 

znacznym 

Przysposobienie 

do pracy: 

Wzornictwo               

i przedmioty 

użytkowe 

„Wzornictwo i przedmioty użytkowe” - program nauczania dla uczniów   z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 

dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

 

Program autorski: 

Małgorzata 

Bandurska – 

Bednarz, 

Lidia Jakubowska 

12/PP/2022/2023 Klasy 1-3 PP 

dla uczniów z 

niepełnosprawnością 

intelektualną                  

w stopniu 

umiarkowanym lub 

znacznym 

 

Przysposobienie 

do pracy: Prace 

stolarskie 

„Prace stolarskie” - program nauczania dla uczniów   z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Program autorski: 

Krzysztof Srebnicki 

13/PP/2022/2023 Klasy 1-3 PP 

dla uczniów z 

niepełnosprawnością 

intelektualną                  

w stopniu 

umiarkowanym lub 

znacznym 

 

Przysposobienie 

do pracy: Mała 

poligrafia 

„Mała poligrafia” - program nauczania dla uczniów   z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Program autorski: 

Anna Orlik - Matyja 
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14/PP/2022/2023 Klasy 1-3 PP 

 

dla uczniów z 

niepełnosprawnością 

intelektualną                  

w stopniu 

umiarkowanym lub 

znacznym 

Wychowanie 

fizyczne 

„Wychowanie fizyczne” - program nauczania dla uczniów  z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Program autorski: 

Marek Drożdżowski 

15/PP/2022/2023 Klasy 1-3 PP 

dla uczniów z 

niepełnosprawnością 

intelektualną                  

w stopniu 

umiarkowanym lub 

znacznym 

Religia „W ramionach Ojca – Bóg umacnia mnie” - program nauczania religii dla 

oddziałów przysposabiających do pracy osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym  

Nr GN – 5i – 07/2 

A.M.Kielar 

 


