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Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego z uwagi na niepełnosprawność:
Słabowidzący, niewidomi;
Słabosłyszący, niesłyszący;
Z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
Z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
umiarkowanym lub znacznym;
Z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera;
Z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Oraz 
Zagrożeni niedostosowaniem społecznym lub niedostosowani 
społecznie. 
A także uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie 

kształcenia indywidualnego, których stan zdrowia utrudnia lub 
znacznie uniemożliwia uczęszczanie do szkoły. 



Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
c.d.

Uczniowie bez orzeczeń i / lub posiadający opinie PPP :

Szczególnie zdolni,
Z chorobą przewlekłą,
Znajdujący się w sytuacji kryzysowej, traumatycznej,
Znajdujący się w sytuacji niepowodzeń edukacyjnych,
Zaniedbań środowiskowych,
Adaptacji w nowym środowisku,
Ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
Z poważnymi trudnościami w komunikowaniu się,
Z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami 
kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym 
związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
Z ADHD



Doradztwo edukacyjno – zawodowe uczniów ze SPE 

 Rozpoznanie możliwości psychofizycznych ucznia.
 Diagnoza zawodoznawcza dotycząca: zainteresowań, 

umiejętności, zdolności, potencjału intelektualnego, 
temperamentu, osobowości, wartości zawodowych.

 Dane z wywiadu – stan zdrowia, mocne i słabe strony 
ucznia, oceny szkolne.

 Wiedza o zawodach oraz o ścieżkach kształcenia. 
 Wykorzystanie potencjału ucznia ze SPE oraz wyrównanie 

deficytów.
 Poszukiwanie możliwości rozwoju uczniów posiadających 

ponadprzeciętne zdolności.
 Uwzględnienie ograniczeń zdrowotnych mogących zawężać 

wybór zawodu.
 W przypadku ograniczeń zdrowotnych konieczna jest 

konsultacja z lekarzem medycyny pracy.



Wywiad z rodzicami dotyczący stanu zdrowia dziecka

 Jakie samopoczucie obecnie wykazuje dziecko?
 Czy używa okularów, wkładek ortopedycznych, aparatu 

słuchowego itp.?
 Czy ma zaburzenia widzenia, czy przebyło jakieś choroby 

narządu wzroku?
 Czy ma zaburzenia słuchu, przechodziło choroby uszu, ma 

wycieki z uszu, doznało urazu głowy w okolicy ucha? Czy 
miało lub ma nadal wadę wymowy? 

 Czy dziecko jest sprawne fizycznie (ocena układu ruchu)? 
Czy stwierdzono skrzywienie kręgosłupa, zniekształcenia 
klatki piersiowej, zaburzenia rozwoju układu mięśniowego, 
płaskostopie? Czy uczęszcza na zajęcia korekcyjne? Czy 
występują bóle w stawach, obrzęki, ograniczenia 
ruchomości stawów?

 Czy dziecko jest na coś uczulone? Jakie ma objawy 
alergiczne? 



Wywiad z rodzicami c.d. 

 Czy lekarz stwierdził u dziecka zmiany osłuchowe serca lub 
płuc?

 Czy dziecko odczuwa dolegliwości układu moczowego 
(częste, bolesne oddawanie moczu) lub nerek?

 Czy stwierdzono u dziecka zmiany czynności wątroby, 
przebycie żółtaczki?

 Czy występują u dziecka napady duszności, długotrwały 
kaszel, częsty katar?

 Czy zaobserwowano u dziecka problemy emocjonalne, 
drgawki, omdlenia, bóle,zawroty głowy, zaburzenia 
równowagi, jąkanie, zaburzenia snu, moczenie nocne?

 Czy dziecko jest pod opieką poradni specjalistycznej? Jakiej 
i z jakiego powodu?

 Jaka jest sprawność fizyczna dziecka, jego wzrost, waga? 



Wywiad z rodzicami c.d. 

 Czy dziecko skarży się na różne dolegliwości układu 
pokarmowego (brak lub nadmierny apetyt)? Co je i pije?

 Czy dziecko przebywało w szpitalach lub sanatoriach? 
Z jakiego powodu?

 Jak przebiegała dotychczasowa kariera szkolna dziecka?
 Czy jest jeszcze coś ważnego, czego nie poruszono 

w wywiadzie?



Ważne !!!

 Zasadą ogólną przy doborze zawodu jest dostosowanie
rodzaju pracy do stanu psychofizycznego ucznia.

 Im niższy jest poziom wykształcenia, tym większe bywają
przeciwwskazania zdrowotne i odwrotnie: im wyższy poziom
wykształcenia – tym mniej przeciwwskazań zdrowotnych.

 Ostateczna decyzja dotycząca planowania przyszłości
należy do ucznia i jego rodziców, a w sprawach medycznych
i przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu
kompetentni w orzekaniu są wyłącznie lekarze
medycyny pracy.



Ważne !!!

 Lekarz dokonujący kwalifikacji zdrowotnej odpowiada na
skierowanie szkoły branżowej I stopnia lub technikum, do
której uczeń składa dokumenty i w której będzie odbywał
praktyczną naukę zawodu.

 Zaświadczenie, które wydaje, jest na ogół zgodą (brak
przeciwwskazań) lub określeniem przeciwwskazań do nauki
wybieranego zawodu i nie zawiera, bez wskazania,
dopuszczalnych zawodów i kierunków kształcenia.

 Przy dyskwalifikacji zdrowotnej ucznia do nauki
konkretnego zawodu jego rodzice mogą odwołać się do
Wojewódzkiej Poradni Medycyny Pracy, oczekując
wskazania dopuszczalnych kierunków kształcenia
zawodowego.



Medycyna Pracy

Diagnoza medyczna (ocena aktualnego stanu 
zdrowia) i prognoza (przewidywanie ewentualnych 

pozytywnych lub negatywnych zmian 
w funkcjonowaniu organizmu) decydują
o przydatności zdrowotnej do wykonywania 

danego zawodu.



Najczęściej występujące
nieprawidłowości w funkcjonowaniu poszczególnych 

układów organizmu powodujące
ograniczenia przydatności zawodowej.

 Dysfunkcje wzroku:
 Krótkowzroczność – to nieostre widzenie przedmiotów dalej 

położonych, korygowane szkłami minusowymi. Przyjmuje się, że 
krótkowzroczność mała wynosi 1–3 D (dioptrii), średnia 3–6 D, 
a duża – powyżej 6 D. 

 Przeciwwskazania :
 W zawodach, w których wymaga się precyzyjnego

rozróżniania szczegółów (np. monter urządzeń elektronicznych),         
przeciwwskazana jest nawet mała krótkowzroczność. 

 Średnią krótkowzroczność dopuszcza się np. w zawodach: 
chemik, elektromechanik, krawiec. 

 Duża krótkowzroczność (powyżej 8 D) przeciwwskazany jest 
znaczny wysiłek fizyczny – z uwagi na niebezpieczeństwo 
odwarstwiania i odklejania się siatkówki – a także prace na 
wysokości, rusztowaniach i wzniesieniach. 



Dysfunkcje wzroku:

 Nadwzroczność – to nieostre widzenie przedmiotów 
z bliska, korygowane szkłami plusowymi. Przyjmuje się, że 
mała nadwzroczność wynosi od +1 do +2 D, średnia od +2
do +4 D, a duża – powyżej +4 D. 

 Przeciwwskazania:
 Z uwagi na słabe widzenie z bliska nadwzroczność generuje 

przeciwwskazania do wykonywania prac wymagających 
precyzji. 



Dysfunkcje wzroku:

 Astygmatyzm – to inaczej niezborność widzenia, która 
wynika z nierównomiernej krzywizny rogówki, przez co 
widziany obraz jest zniekształcony i nieostry w części pola 
widzenia. 

 Przeciwwskazania:
 Prowadzenie wszelkich prac, w których niezbędna jest 

precyzja, prawidłowa ocena odległości oraz do 
wykonywania zawodów wymagających pracy na wysokości 
lub obsługi maszyn w ruchu. 



Dysfunkcje wzroku:

 Jednnoczność/ zez.
 Przeciwwskazania:
 Wszystkie zawody w których podejmuje się prace 

wymagające widzenia stereoskopowego (przestrzennego): 
na wysokości, przy obsłudze maszyn w ruchu, w zawodzie 
kierowcy,suwnicowego, itp. 

 Przy jednooczności konieczne jest zapewnienie ochrony 
jedynego widzącego oka przed urazami mechanicznymi, 
termicznymi i chemicznymi, promieniowaniem lub 
przeciążeniami czynnościowymi – poprzez stworzenie 
odpowiednich warunków pracy.



Dysfunkcje wzroku:

 Zaburzenie pola widzenia - ograniczenie i ubytki pola 
widzenia. 

 Przeciwwskazania:
 W związku z tym, iż utrudniają one ujmowanie wzajemnych 

relacji między poszczególnymi elementami przestrzeni oraz 
orientację  przestrzenną, przeciwwskazane są zawody 
w których niezbędne jest samodzielne poruszanie się, 
wykonywanie prac na wysokości, rusztowaniach
i wzniesieniach.



Dysfunkcje wzroku:

 Oczopląs – jest to niemożność utrzymania gałek ocznych 
nieruchomo.

 Przeciwwskazania:
 Stanowi przeciwwskazanie do wszystkich zawodów 

przemysłowych, wymagających pełnego pola widzenia, 
precyzji, prac na wysokości i pod ziemią, prac 
wykonywanych przy niedostatecznym oświetleniu.

 Zaburzenia widzenia barw obejmują różne rodzaje 
zaburzeń w zakresie rozróżniania barw. 

 Przeciwwskazania:
 Zależnie od rodzaju i poziomu zaburzenia zmieniają się 

przeciwwskazania dotyczące wykonywania konkretnych 
zawodów. Będą to m.in. zawody.: fryzjer,krawiec, kucharz, 
elektronik, kierowca, maszynista itp. – czyli wszystkich tych, 
w których barwy i odcienie odgrywają znaczącą rolę.



Dysfunkcje wzroku:

 Zaćma (katarakta) – jest to zmętnienie soczewki oka, 
ograniczające dopływ światła do siatkówki i upośledzające 
widzenie. 

 Przeciwwskazania:
 Zawody, w których wykonuje się czynności wymagające 

wykonywania prac precyzyjnych, percepcji kształtów, cyfr, 
liter, widzenia obuocznego, związane z promieniowaniem 
cieplnym i jonizującym – szczególnie gdy niewskazane jest 
noszenie okularów. 



Dysfunkcje wzroku:

 Jaskra polega na wzroście ciśnienia wewnątrz gałki ocznej.
 Przeciwwskazania:
 Zawody, w których wykonuje się ciężkie prace fizyczne, 

prace pod ziemią, na wysokości i w ruchu, w warunkach 
intensywnego promieniowania, przy wytężonej pracy oczu, 
w złym lub zmiennym oświetleniu, jak również zawody 
wymagające precyzji oraz pełnego pola
widzenia.

 Zapalenie spojówek – podobnie jak inne zaburzenia 
aparatu ochronnego oka – często ma podłoże alergiczne.

 Przeciwwskazania:
 Zawody, przy wykonywaniu których występować mogą

czynniki uczulające: pył, opary, dymy i gazy drażniące oraz        
zmienne warunki termiczne. 



Dysfunkcje układu słuchu, równowagi i inne schorzenia 
laryngologiczne 

 Głuchota występuje wtedy, gdy mamy do czynienia 
z całkowitym zanikiem możliwości słyszenia lub 
upośledzenie słuchu jest tak głębokie, że mimo  używania 
aparatów słuchowych utrudnia choremu, ogranicza lub 
uniemożliwia orientację w otoczeniu i  porozumiewanie się 
z osobami słyszącymi.

 Przeciwwskazania:
 Zawody wymagające ustnego porozumiewania się, obsługi 

i kontroli maszyn o sygnalizacji dźwiękowej, prace na 
wysokościach, w ruchu ulicznym, prace wykonywane 
w pyle, słabym oświetleniu i otoczeniu narażającym organ 
wzroku, który w przypadku wad słuchu pełni funkcję 
podstawowego zmysłu orientacyjnego.   



Dysfunkcje układu słuchu, równowagi i inne schorzenia 
laryngologiczne 

 Niedosłuch definiowany jest jako uszkodzenie słuchu, które 
można skorygować aparatem wzmacniającym i wówczas 
nie powoduje on problemów związanych z orientacją 
w otoczeniu, ani trudności w porozumiewaniu się.

 Przeciwwskazania:
 Zawody wymagające stałych kontaktów z innymi ludźmi, 

zawody usługowe oraz do pracy w hałasie (która niesie 
niebezpieczeństwo pogłębienia się
istniejącego defektu) – np. w przemyśle maszynowym,               

metalurgicznym, włókienniczym,w pracach na wysokości, na      
rusztowaniach i wzniesieniach. 



Dysfunkcje układu słuchu, równowagi i inne schorzenia 
laryngologiczne 

 Zaburzenia równowagi.
 Przeciwwskazania:
 Praca w zawodach przemysłowych i niebezpiecznych, 

wymagających obsługi maszyn w ruchu, używania ostrych 
narzędzi, stałego przemieszczania się, realizowania zadań 
w odosobnieniu, wykonywania prac na wysokości, w 
trudnych warunkach terenowych, na otwartej przestrzeni lub 
na nierównym podłożu.

 Wady wymowy.
 Przeciwwskazania:
 Zawody, w których potrzebne jest utrzymywanie kontaktów 

zawodowych z innymi ludźmi oraz w zawodach 
wymagających publicznych ekspozycji na różnych forach 
zawodowych.



Dysfunkcje układu słuchu, równowagi i inne schorzenia 
laryngologiczne 

 Przewlekłe nieżytowe i ropne zapalenie ucha 
środkowego.

 Przeciwwskazania:

 Zawody wymagające wysiłku fizycznego, których specyfika 
wiąże się z częstymi zmianami ciśnienia atmosferycznego, 
pracą w złych warunkach atmosferycznych,przy 
zmieniających się temperaturach, w pomieszczeniach 
zanieczyszczonych fizycznie i chemicznie czy w hałasie



Dysfunkcje układu słuchu, równowagi i inne schorzenia 
laryngologiczne 

 Zaburzenia smaku i węchu.
 Przeciwwskazania:
 Praca, w której węchem ocenia się zagrożenie środowiska
 chemicznego dla otoczenia (możliwość zatrucia, wybuchu 

itp.) oraz taka, w której za pomocą węchu przeprowadzana 
jest ocena niektórych stanów chorobowych pacjentów 
(w zawodach medycznych) czy jakości składników i potraw 
gotowych (w zakładach przetwórstwa spożywczego, 
garmażerii, gastronomii itd.) lub surowców i produktów 
(w kosmetologii, przemyśle drogeryjnym, perfumeryjnym 
itp.). 

 Zaburzenia smaku, stanowią przeciwwskazanie do pracy 
w zawodach związanych z gastronomią,piekarstwem, 
cukiernictwem i innych zawodach z zakresu przetwórstwa 
spożywczego. 



Dysfunkcje układu nerwowego

 Nerwice
 Przeciwwskazania:
 Zawody związane z eliminacją z otoczenia fizycznych 

czynników neurotoksycznych (jak np. pola 
elektromagnetyczne, promieniowanie, ultradźwięki, hałas) 
oraz wykluczenia prac związanych z napięciem 
emocjonalnym, wzmożoną  koncentracją uwagi, szybkim 
tempem i stresem, wymagających stałego komunikowania 
się i kontaktu z innymi ludźmi.

 Osoby z zaburzeniami czynnościowymi nie powinny 
prowadzić pojazdów mechanicznych, obsługiwać 
skomplikowanej aparatury, montować złożonych elementów 
w systemie akordowym oraz pracować na wysokości. 
Przeciwwskazane są ponadto w ich przypadku
prace wymagające kierowania zespołami ludzkimi, stałego         

współdziałania z innymi. 



Dysfunkcje układu nerwowego

 Epilepsja
 Przeciwwskazania:
 Zawody przemysłowe, związane z kierowaniem pojazdami 

mechanicznymi, pracą na wysokości, przy obsłudze 
zbiorników wody, przy maszynach w ruchu, zagrażającą 
porażeniem prądem, w pobliżu otwartego ognia i przy 
nagłych zmianach temperatury, w styczności z czynnikami 
neurotoksycznymi, promieniowaniem, ultradźwiękami, 
hałasem, wibracją – co jest uzasadnione koniecznością 
zapewnienia bezpieczeństwa choremu i jego otoczeniu –
a także prace na wysokości, rusztowaniach i wzniesieniach   
lub wykonywane w szybkim tempie. 



Dysfunkcje układu nerwowego

 Mózgowe porażenie dziecięce jest to na ogół choroba
związana z kształtowaniem się organizmu w okresie
prenatalnym. Charakteryzuje się niedowładami lub
wzmożonym napięciem mięśniowym, niezbornością
i niesprawnością ruchową, zaburzeniami równowagi,
czucia głębokiego, wadami wzroku, słuchu i mowy, ruchami
mimowolnymi, napadami padaczkowymi i często
upośledzeniem umysłowym.

 Przeciwwskazania:
 Należy wówczas uwzględnić przeciwwskazania analogiczne 

jak przy chorobach narządu ruchu i innych schorzeniach 
współtowarzyszących mózgowemu porażeniu dziecięcemu.

 Stwardnienie rozsiane.
 Przeciwwskazania takie jak przy mózgowym porażeniu 

dziecięcym.



Dysfunkcje układu nerwowego

 Stany pourazowe ośrodkowego układu nerwowego.

 Przeciwwskazania:

 Silne urazy głowy, połączone z encefalopatią pourazową, są 
przeciwwskazaniem do podejmowania nauki i pracy 
w zawodach wymagających stałej koncentracji 
i podzielności uwagi, podejmowania ryzyka, 
odpowiedzialności. 



Dysfunkcje układu oddechowego

 Przewlekłe zapalenia oskrzeli.
 Przeciwwskazania:
 Zawody narażające na zanieczyszczenia atmosferyczne, 

gazy drażniące (np. tlenek azotu, dwutlenek siarki) oraz 
wszelkiego rodzaju pyły. 

 Astma oskrzelowa
 Przeciwwskazania:
 Zawody w których wykonuje się ciężkie prace fizyczne, 

prace w trudnych warunkach klimatycznych oraz gdzie 
istnieje narażenie na działanie alergenów, czynników 
chemicznych czy zapylenia. Zawody, które należy 
zdecydowanie odrzucić, to: futrzarstwo, zootechnika 
i pokrewne a także piekarnictwo, ciastkarstwo, niektóre 
zawody włókiennicze,większość zawodów chemicznych.



Dysfunkcje układu oddechowego

 Gruźlica płuc.

 Przeciwwskazania:

 Zawody wymagające wykonywania ciężkich prac fizycznych, 
prac w trudnych warunkach klimatycznych, prace w 
zapyleniu, narażeniu na czynniki chemiczne, opary itp.

 Przeciwwskazana jest także praca wymagająca stałych 
kontaktów z innymi ludźmi oraz przy produkcji żywności
i leków.



Schorzenia układu ruchu

 Wady postawy, skrzywienia kręgosłupa i różnego 
rodzaju płaskostopia.

 Skrzywienia i płaskostopia II°:
 Przeciwwskazania:
 Zawody wymagające wykonywania prac stojących, 

chodzących i połączonych z dźwiganiem.
 III° i IV° skrzywienia kręgosłupa
 Przeciwwskazania :
 Zawody wymagające każdego rodzaju pracy fizycznej. 
 III° płaskostopia 
 Przeciwwskazania:
 Zawody wymagające ciężkiej pracy fizycznej lub pracy 

wymagającej stania oraz chodzenia.



Schorzenia układu ruchu

 Znaczne ograniczenie sprawności kończyn górnych.
 Przeciwwskazania:
 Zawody wymagające wykonywania czynności zawodowych 

związanych ze sterowaniem ręcznym, naprawami, 
montażami i pomiarami.

 Znaczne ograniczenie sprawności kończyn dolnych.
 Przeciwwskazania:
 Zawody wymagające wykonywania prac związanych 

z przemieszczaniem się w terenie lub w polu ograniczonym 
(takich jak np. sterowanie niektórymi zespołami maszyn, 
kontrola międzyoperacyjna), a także z naprawą i montażem 
dużych obiektów.



Choroby układu krążenia i układu krwiotwórczego

 Zaburzenia rytmu serca oraz wady serca (nieuleczalne) 
objawiające się: kołataniem serca, zmęczeniem, skróceniem 
oddechu, zaburzeniem rytmu serca, częstoskurczami, 
bólami w klatce piersiowej, zawrotami głowy, skłonnościami 
do omdleń. 

 Przeciwwskazania:
 Zawody w których wykonuje się  ciężkie prace fizyczne, 

narażające na kontakt z prądem elektrycznym, prace 
wykonywane w trudnych warunkach klimatycznych, 
wykonywane w wysokiej temperaturze lub na wysokości 
oraz w warunkach stresujących.

 Nadciśnienie tętnicze.
 Przeciwwskazania: 
 Zawody, w których prace wymagają wysiłku fizycznego 

i niosące ryzyko porażenia prądem, a także prace 
wykonywane na wysokości i pod ziemią. 



Choroby układu krążenia i układu krwiotwórczego

 Hemofilia (wrodzona skaza krwotoczna).
 Przeciwwskazania:
 Zawody w których wykonuje się prace mogące narażać na 

urazy oraz ciężkie prace fizyczne.
 Żylaki kończyn dolnych.
 Przeciwwskazania:
 Zawody w których wykonuje się czynności wymagające 

długotrwałego przebywania w pozycji stojącej lub siedzącej 
bez możliwości zmiany pozycji ciała, wymagające chodzenia 
– zwłaszcza po nierównej powierzchni i schodach lub 
z dodatkowym obciążeniem (dźwiganie ciężarów). 



Schorzenia układu moczowego

 Przewlekłe zakażenia układu moczowego, kamica 
nerkowa, zespół nerczycowy, przewlekła niewydolność 
nerek, odpływ wsteczny pęcherzowo-moczowy (refluks).

 Przeciwwskazania:

 Zawody wymagające ciężkiej pracy fizycznej, połączonej
z dźwiganiem, pracy wyłącznie w pozycji stojącej,
w zmiennym mikroklimacie, na wolnym powietrzu lub
w styczności z chemikaliami.



Choroby tkanki łącznej

 Choroba reumatyczna, młodzieńcze reumatoidalne 
zapalenie stawów.

 Przeciwwskazania:

 Zawody wymagające wykonywania ciężkiej pracy fizycznej, 
pracy w zmiennym mikroklimacie i na wolnym powietrzu 
oraz prace na wysokości, na rusztowaniach i wzniesieniach 
lub pod ziemią, a także praca precyzyjna i wymagająca
styczności z chemikaliami.



Dysfunkcje układu dokrewnego (choroby 
endokrynologiczne)

 Anoreksja.
 Przeciwwskazania:
 Dla osób ze znacznym niedoborem masy ciała przeciwwskazane 

są prace wymagające dużej odporności i wydolności fizycznej, 
wykonywane w trudnych warunkach klimatycznych. 

 Jeżeli niedobory wagi są objawem choroby – przeciwwskazania 
do wykonywania zawodu wynikają z choroby podstawowej.

 Nadwaga
 Przeciwwskazania:
 Dla osób ze znaczną nadwagą przeciwwskazane są prace na 

wysokości, rusztowaniach i wzniesieniach,wymagające szybkiego 
tempa i precyzji ruchów oraz zawody ułatwiające dostęp do 
produktów spożywczych: przetwórstwo spożywcze, piekarstwo, 
cukiernictwo,ciastkarstwo, przetwórstwo mięsne, itp.



Dysfunkcje układu dokrewnego (choroby 
endokrynologiczne)

 Cukrzyca
 Przeciwwskazania:
 Zawody wymagające wykonywania ciężkiej pracy fizycznej, 

wykonywanie zadań na wysokości, na rusztowaniach czy 
wzniesieniach oraz pod ziemią, prace w trudnych 
warunkach klimatycznych, przy zagrożeniu wypadkami, 
a także w warunkach stresujących. 

 Choroby tarczycy
 Z uwagi na możliwość wyleczenia choroby
 schorzenie to, pod postacią wola prostego, nie ogranicza 

wyboru zawodu. 



Choroby skóry

 Szpecące blizny na widocznych częściach ciała
 Przeciwwskazania:
 Ze względów estetycznych ograniczony jest swobodny 

wybór zawodu, ponieważ utrudniają podjęcie pracy 
wymagającej codziennych kontaktów społecznych (takiej jak 
np.: obsługa pielęgnacyjna, leczenie, edukacja, wszelkiego 
typu kontakty służbowe z klientami)

 Choroby skóry
 Przeciwwskazania
 Wykonywanie zawodów w których wykonuje się prace 

w styczności z drażniącymi czynnikami chemicznymi, 
biologicznymi i fizycznymi, w styczności z olejami, smarami 
i innymi substancjami toksycznymi. 



Choroby o podłożu alergicznym

 Przy alergii nie ma bezpośrednich przeciwwskazań do pracy 
fizycznej, natomiast należy mieć na uwadze zalecenia, które 
wynikają z konieczności unikania w miejscu pracy kontaktów
z konkretnymi alergenami. 



Inne

 Grzybice skóry i paznokci.
 Przeciwwskazania:
 Dla osób, u których występują, do czasu całkowitego

wyleczenia przeciwwskazane są ze względów                             
epidemiologicznych prace przy produkcji
żywności i w styczności z produktami spożywczymi.

 Zaburzenia zmysłu dotyku – mogą być m.in. następstwem 
cukrzycy. 

 Przeciwwskazania:
 Zawody wymagające prac montażowych, manipulacyjnych, 

przy obsłudze urządzeń sterowanych, montażu drobnych 
elementów, wszędzie tam, gdzie dotyk jest nośnikiem 
informacji o przetwarzanym materiale.



Inne

 Nadmierna suchość skóry.
 Przeciwwskazania:
 Zawody, w których wykonuje się czynności zawodowe 

związane np.. z montażem drobnych elementów, z pracami 
wykonywanymi w bezpośrednim kontakcie z innymi ludźmi.

 Nadmierna potliwość rąk.
 Przeciwwskazania:
 Prace wymagające styczności z prądem elektrycznym, 

wykonywania prac przy obsłudze ręcznej urządzeń,przy 
montażu drobnych elementów oraz w bezpośrednim 
kontakcie z innymi ludźmi (zabiegi
pielęgnacyjne, kosmetyczne, masaże itp.). 



Przewlekłe choroby układu pokarmowego

 Wirusowe zapalenia wątroby (typu A, B,C i D).
 Przeciwwskazania:
 Przy stanach zapalnych wątroby przeciwwskazany jest duży 

wysiłek fizyczny, kontakt z czynnikami chemicznymi, 
drażniącymi, takimi jak wszelkiego typu rozpuszczalniki, 
związki chromu, fenolu, fosforu, siarki, a także z czynnikami 
biologicznymi – jak np. narażenie na zakażenie wirusami 
żółtaczki typu B i C (które należy uwzględnić, wykonując 
zawody medyczne).

 Choroba wrzodowa żołądka.
 Przeciwwskazania:
 Zawody wymagające ciężkiej pracy fizycznej, pracy 

narażającej na działanie chemikaliów i innych czynników 
toksycznych, stresujących a oraz związanych 
z przetwórstwem spożywczym czy gastronomią.



Autyzm i Zespół Aspergera

Zespół Aspergera i Autyzm posiadają wspólne cechy,
związane z deficytami dotyczącymi problemów społecznych
i wycofania. Zaburzenie to obejmuje przede wszystkim
trudności w akceptowaniu zmian, ograniczoną elastyczność,
brak zdolności do budowania relacji międzyludzkich oraz
szczególnie pochłaniające obsesyjne zainteresowania
w konkretnym kierunku czy dziedzinie.

Jakie wobec tego mogą być przykładowe zawody dla 
uczniów? 
Zasoby i deficyty związane z ZA lub z autyzmem można 
podzielić na grupy, które różnią się od siebie najsilniejszymi 
cechami jednostek, które kwalifikują je do konkretnej pracy 
lub przeciwnie. Schemat jest uogólniony, ale ma na celu 
pokazać, że do każdego ucznia należy podejść 
indywidualnie.



Autyzm i Zespół Aspergera

Odpowiednie zawody dla osób z wyobraźnią przestrzenną:
Informatyka i oprogramowanie komputerowe: obszerna dziedzina z wieloma miejscami 

pracy, dostępnymi szczególnie w automatyce przemysłowej, projektowaniu oprogramowania 
dla komputerów biznesowych, systemów komunikacyjnych i sieciowych.

Praca rysownika: rysunek techniczny i grafika komputerowa. 
Kreślarstwo jest znakomitym miejscem startu do wielu interesujących zawodów technicznych.
Sztuka reklamy: reklamy i skład graficzny można wykonywać jako freelancer (pracownik 

nieetatowy).
Fotografia: klasyczna i filmowanie kamerą można wykonywać jako freelancer.
Treser lub technik weterynaryjny: treser psów, konsultant problemów z zachowaniem zwierząt.
Mechanik samochodowy( osoba z wyobraźnią przestrzenną potrafi zwizualizować działanie 

całego samochodu).
Naprawa sprzętu komputerowego, małych urządzeń i kosiarek.
Technik laboratoryjny: konstruuje i modyfikuje wyspecjalizowany sprzęt laboratoryjny.
Projektant stron www.
Animacje komputerowe: osoby z wyobraźnią przestrzenną mogą być bardzo dobre na tym 

polu, lecz warto pamiętać, że istnieje tu większa rywalizacja niż w programowaniu dla 
biznesu lub przemysłu.

Nadzór techniczny budynków: naprawa zepsutych rur, okien i innych rzeczy w kompleksie 
mieszkalnym, hotelu lub biurowcu.

Nadzór techniczny fabryki: naprawa i konserwacja wyposażenia fabrycznego.



Autyzm i Zespół Aspergera

Zawody odpowiednie dla osób ze słabą wyobraźnią przestrzenną, ze
zdolnościami w obszarze matematyki, muzyki lub faktów:

Księgowość.
Bibliotekoznawstwo, bibliotekarz pomocniczy.
Programowanie komputerowe mniej wizualnego typu.
Inżynieria: elektryczna, elektroniczna i chemiczna inżynieria.
Dziennikarz: bardzo dokładna znajomość faktów.
Korektor tekstów.
Taksówkarz (częstym atutem jest znajomość lokalizacji każdej ulicy).
Magazynier, nadzoruje towary przechowywane w magazynie.
Technik laboratoryjny – nadzór wyposażenia laboratoryjnego.
Pracownik banku (częstym atutem jest dokładność w liczeniu pieniędzy. Wiąże się ze znacznie 

mniejszym obciążeniem pamięci krótkoterminowej niż w przypadku przeciążonego kasjera 
szybko wydającego resztę).

Nadzór nad dokumentacją (częstym atutem jest znajomość miejsca przechowywania każdego 
dokumentu).

Telemarketer(charakterystyczna jest umiejętność powtarzania wciąż tej samej kwestii, podczas 
sprzedaży produktu przez telefon. Problemem może być jedynie hałaśliwe otoczenie). 

Statystyk: praca w wielu różnych obszarach, takich jak badania, urzędy statystyczne, kontrola 
jakości przemysłowej, ministerstwo rolnictwa, itp.

Fizyk lub matematyk: w tym obszarze jest bardzo niewiele miejsc pracy. Tylko bardzo 
błyskotliwe osoby mogą zdobyć i utrzymać pracę. Znacznie więcej miejsc pracy jest przy 
programowaniu komputerowym i bankowości.



Autyzm i Zespół Aspergera

Zawody dla osób z małymi umiejętnościami werbalnymi.
Ich praca powinna ograniczać kontakty z innymi ludźmi i dawać
możliwość indywidualnej organizacji czasu i zajęć:

• Odkładanie na półce książek w bibliotece (atutem jest umiejętność
zapamiętywania całego systemu katalogowego i lokalizacji półek).

• Składanie produktów z części w fabryce, szczególnie w przypadku
cichego otoczenia.

• Punkt ksero, wykonywanie fotokopii.
• Sprzątanie, układanie produktów na półkach w wielu typach magazynów.
• Punkt recyklingu, praca przy sortowaniu.
• Dom towarowy: załadowywanie ciężarówek, układanie pudełek.
• Ogrodnictwo: koszenie trawników i prace ogrodnicze.
• Restauracja typu fast food np. sprzątanie i prace kuchenne mało

obciążające pamięć krótkoterminową.
• Opieka nad roślinami np. podlewanie roślin w dużym biurowcu.



Autyzm i Zespół Aspergera

Warto wspomnieć o zawodach, które są nieodpowiednie dla osób
z autyzmem lub Zespołem Aspergera.

Zawody te w wysokim stopniu obciążają pamięć krótkoterminową.
Kasjer: szybkie wydawanie reszty zbytnio obciąża pamięć 

krótkoterminową.
Kucharz w barze szybkiej obsługi: musi realizować wiele zamówień     

i gotować wiele różnych potraw w tym samym czasie.
Kelner: szczególnie trudne w przypadku obsługiwania wielu stołów.
Dyspozytor taxi: musi zwracać uwagę na zbyt wiele rzeczy.
Wprowadzanie danych: niewłaściwa praca dla osób z problemami     

z małą motoryką.
Makler: całkowicie niemożliwe.
Kontroler lotów: przeładowanie informacyjne i stres.
Recepcjonista i telefonista: problemy przy przeładowaniu centrali 

telefonicznej i zbyt wielu wezwaniach.



Osoby z autyzmem i z Zespołem Aspergera powinny
pracować w małym zespole, w cichym miejscu, bez
narażania ich na liczne bodźce sensoryczne, uciążliwy
ruch i hałas. Niezalecane jest zatrudnienie w tzw. „open
space”. Osoby te powinny mieć dokładnie określone
obowiązki i zależności służbowe.
Niezbędne są: dobra organizacja pracy, wysoka
przewidywalność zdarzeń, precyzyjne i klarowne
przekazywanie poleceń. Praca nie może prowadzić do
przeciążenia i stresu.
Nie powinna polegać na zarządzaniu pracą innych osób
ani wymagać licznych kontaktów z różnymi osobami, w
tym z klientami.
W niektórych przypadkach potrzebny może być trener
pracy lub mentor, by osoba z Zespołem Aspergera
autyzmem/ mogła dopytać o różne rzeczy.



Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim

• Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim wymagają szczególnej pomocy przy wyborze zawodu
i szkoły, stąd też poddawani są wielospecjalistycznym
badaniom w wyniku których określa się wskazania
i przeciwwskazania zdrowotne do nauki i wykonywania
poszczególnych zawodów.

• Należy także zwrócić uwagę na pozytywną selekcję do
zawodu. Młodzież ta ma niekiedy tyle przeciwwskazań, że
trudno jest wymienić kilka dostępnych dla niej zawodów,
wówczas nie należy skupiać się tylko na tym, jakie zawody
są dla tej młodzieży niedostępne, a raczej powinno opierać
się na mocnych stronach i wskazywać te zawody, które
uczeń może wykonywać.



Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim

• Polska młodzież z niepełnosprawnością intelektualną                   
w stopniu lekkim może po ukończeniu szkoły podstawowej 
kontynuować naukę w branżowych szkołach I stopnia. 
Ukończenie szkoły branżowej umożliwia uzyskanie dyplomu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu 
wymaganych egzaminów. 

• Inna forma przygotowania zawodowego to kursy 
kwalifikacyjne. Dostępne są dla młodzieży z lekką 
niepełnosprawnością intelektualną, która nie ukończyła 
szkoły podstawowej. Na kursach realizowana jest podstawa 
programowa kształcenia w danym zawodzie. Po ukończeniu 
kursu należy potwierdzić zdobyte kwalifikacje zawodowe 
zdanym egzaminem. 



Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i 
znacznym

• Młodzież z umiarkowanym lub znacznym stopniem 
niepełnosprawności intelektualnej może po ukończeniu 
szkoły podstawowej kontynuować naukę w szkołach 
specjalnych przysposabiających do pracy.                                           

• W przypadku szkoły ponadpodstawowej uczeń                                 
z niepełnosprawnością intelektualną może kontynuować 
naukę do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, 
w którym kończy 24. rok życia. 



Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i 
znacznym

Młodzież z umiarkowanym lub znacznym stopniem 
niepełnosprawności intelektualnej może również zostać 
uczestnikiem WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ.
Celem WTZ jest:

1. Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia 
codziennego, w tym zaradności osobistej poprzez 
stosowanie różnych technik TERAPII ZAJĘCIOWEJ.

2. Przygotowanie do życia w środowisku społecznym,              
w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania       
i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania     
o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności 
niezbędnych w życiu, a także poprawę kondycji fizycznej        
i psychicznej. 



Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i 
znacznym

3. Rozwijanie podstawowych i specjalistycznych czynności 
zawodowych, umożliwiających późniejsze podjęcie pracy 
zawodowej w zakładzie aktywności zawodowej lub innej 
pracy zarobkowej bądź szkolenia zawodowego.

Zajęcia w warsztacie prowadzone są zgodnie                                
z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii.

WAŻNE !
Uczestnicy WZT muszą posiadać orzeczenie                          
o niepełnosprawności. Orzeczenie takie (wraz z kwalifikacją 
do uczestnictwa w WZT) wydają Zespoły do spraw orzekania 
o niepełnosprawności.



Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i 
znacznym

WAŻNE !

Przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
wskazanie do WTZ może zostać uwzględnione przy symbolach 

przyczyny niepełnosprawności 01-U i 02-P i niezdolności do 
pracy. 

Przy znacznym stopniu i zapisem o niezdolności do pracy WTZ 
mogą zostać przyznane osobie bez względu na symbol 
przyczyny niepełnosprawności. 

Przy lekkim stopniu niepełnosprawności WZT nie mogą zostać 
przyznane.



Wybór zawodu

Współczesne społeczeństwo wymaga nowych umiejętności
przystosowania się do zachodzących zmian i podejmowania nowych
decyzji zawodowych.

Podstawową zasadą przy wyborze zawodu powinno być dostosowanie
go do predyspozycji psychofizycznych kandydata.

Wybór zawodu przez ucznia to jedna z najważniejszych, ale
i najtrudniejszych decyzji w życiu młodego człowieka. Na decyzję ta

wpływa wiele czynników.

Jednym z nich jest stan zdrowia. Dobry stan zdrowia sprzyja rozwojowi
zawodowemu człowieka a jego zaburzenia mogą ten rozwój utrudniać
oraz ograniczać wybór i naukę zawodu.
W niniejszym opracowaniu nie sposób przedstawić wszystkich aspektów.
W związku z tym proponujemy poniższe przydatne liniki oraz literaturę.
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