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Zasadniczym celem pozyskiwania i 
wykorzystywania informacji o losach 
absolwentów jest uzyskanie odpowiedzi na 
pytania dotyczące efektów pracy 
wychowawczo - dydaktycznej szkoły i 
sposobu funkcjonowania absolwentów na 
kolejnych etapach edukacji oraz w 
środowisku lokalnym i na rynku pracy.



Gromadzenie i analizowanie informacji o 
losach absolwentów jest ważnym źródłem 
danych, które są wykorzystywane przez 
szkołę do planowania, realizowania i 
udoskonalania aktualnie prowadzonych 
procesów edukacyjnych. Dzięki nim szkoła 
może dokonywać analizy stopnia osiągania 
celów, które sobie stawia. Pozyskane dane 
dają szansę na modyfikację oferty 
edukacyjnej (w zależności od potrzeb i 
możliwości szkoły) i wskazują uczniom 
możliwe kierunki rozwoju.



DO  BADAŃ LOSÓW 
ABSOLWENTÓW 
ZASTOSOWANO:

1. Technikę wywiadu bezpośredniego 
poprzez:

• kontakty telefoniczne z rodzicami 
absolwentów,

• rozmowy z wychowawcami klas, 
• rozmowy z pedagogiem i psychologiem 

szkolnym.
2) Analizę dokumentacji szkolnej.



• W roku szkolnym 2018/2019 Gimnazjum 
ZET ukończyło ośmiu uczniów a Szkołę 
Przysposabiającą do Pracy osiemnastu 
uczniów.

• Dwunastu zeszłorocznych absolwentów 
rozpoczęło naukę w klasie pierwszej Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy. Troje uczniów 
podjęło pracę, dwoje uczęszcza na 
Warsztaty Terapii Zajęciowej a ośmioro 
pozostaje w domu pod opieką rodziców.
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Absolwent 
Szkoły Przysposabiającej 

do Pracy
• zostaje wyposażony w umiejętności i sprawności, 

które są niezbędne do realizacji zadań dnia 
codziennego

• potrafi podejmować różne role społeczne w 
środowisku lokalnym

• posiada podstawową wiedzę o świecie
• przestrzega ogólnie przyjętych norm społecznych
• uczestniczy w życiu społecznym
• rozumie pojęcie pracy



• podejmuje określone czynności adekwatne 
do własnych możliwości

• jest świadomy swoich umiejętności
• przestrzega zasad bezpieczeństwa w 

czasie pracy
• posiada pozytywną motywację
• jest przygotowany do samodzielnego 

poruszania się w środowisku w zależności 
od swoich możliwości

• umie skoncentrować się na zadaniu



Wnioski

• Stosunkowo duża liczba uczniów Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy po ukończeniu nauki 
pozostaje w domu pod opieką rodziców. Konieczne 
jest podjęcie działań uświadamiających rodziców o 
konieczności dalszej rehabilitacji społecznej i 
zawodowej.

• Zorganizowanie spotkania dla rodziców 
dotyczącego przekazania informacji na temat 
instytucji wspomagających rodziców dzieci 
niepełnosprawnych.

• Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez 
włączanie w życie społeczne



Szkoła w miarę możliwości śledzi 
dalsze losy byłych uczniów– sukcesy 
zawodowe i życiowe. Prace zawodową, 
wolontaryjną absolwentów 
i informacje o ich sukcesach są 
eksponowane w szkole jako wzór dla 
młodszych uczniów.



Wszystkim życzymy 

szczęścia i odnalezienia 
swojego miejsca w dorosłym 

życiu.

Grono Pedagogiczne


