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SZKOŁA  Z  WIELOLETNIĄ  TRADYCJĄ   
       BOGATYM  DOROBKIEM,  KTÓREJ  ZAWSZE  

  PRZYŚWIECA   MISJA: 
 

    "Otoczyć troską i miłością każde dziecko, 
odnaleźć w nim to co dobre, 

pomóc zwalczyć słabości 
       i przygotować do samodzielnego życia" 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ZAPEWNIAMY 
 
 Naukę pod kierunkiem wysoko wykwalifikowanej  kadry  

pedagogicznej z dużym doświadczeniem, ogromnym 

sercem otwartym na  potrzeby  uczniów. 

 Miejsce w internacie dla uczniów spoza Szczecina. 

 Opiekę pielęgniarki szkolnej. 

 Opiekę w świetlicy  szkolnej.  

 Specjalistyczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz 

zajęcia rewalidacyjne. 

  Możliwość rozwoju zainteresowań w ramach zajęć 

pozalekcyjnych. 

 Różnorodne zajęcia sportowe: tenis stołowy,  koszykówka, 

siatkówka, piłka nożna , unihokej, siłownia. 

 Udział młodzieży w konkursach szkolnych i pozaszkolnych 

 Uczestnictwo w Szkolnym programie profilaktyki 

nastawionym na  higienę  i zdrowie człowieka . 

 Szkolne imprezy wyjazdowe: wycieczki edukacyjne, 

warsztaty muzealne , imprezy turystyczne. 

 MOŻLIWOŚĆ OSIĄGANIA PRZEZ KAŻDEGO UCZNIA 

SUKCESÓW NA MIARĘ JEGO MOŻLIWOŚCI. 

 

 

NASZE  ATUTY 
 

• Dogodne  POŁOŻENIE  w centrum  miasta. 

• OTOCZENIE SZKOŁY – patrząc z lotu ptaka zobaczymy dwa 

budynki zatopione w zieleni. 

• BEZPŁATNE  PRZEJAZDY  komunikacją miejską na terenie 

Szczecina na trasie szkoła- dom. 

• PRZYJAZNA I  ŻYCZLIWA  ATMOSFERA. 

• Zawsze dla uczniów  otwarty    SEKRETARIAT  oraz  gabinet  

DYREKTORA  SZKOŁY. 

• Stały, szybki DOSTĘP  DO  INTERNETU WI-FI. 

• NOWOCZESNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA Z TABLICĄ 

INTERAKTYWNĄ. 

• Dobrze wyposażone PRACOWNIE  PRZEDMIOTOWE, stała 

modernizacja bazy dydaktycznej. 

• Przestrzenne  korytarze. 

• Dobrze  wyposażona w sprzęt  SALA  GIMNASTYCZNA 

• SALA  DO ZAJĘĆ  INTEGRACJI  SENSORYCZNEJ. 

• SALA DO GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ ORAZ  SIŁOWNIA. 

• BOISKA  SPORTOWE na  terenie ośrodka.  

• BIBLIOTEKA SZKOLNA  - z dużym  księgozbiorem   i czytelnią 

• Dobrze wyposażony  SKLEPIK   SZKOLNY 

• STOŁÓWKA  SZKOLNA  z możliwością  wykupienia  obiadów 

• AULA-stanowiąca SERCE NASZEJ PLACÓWKI to w niej   

odbywają się  imprezy  szkolne :  konkursy tematyczne,  

uroczyste   akademie ,   wigilie ,  dyskoteki, … itp.  

   

W skład SOSW nr 2 wchodzą: 

Internat 

Internat dysponuje 64 miejscami  

w 17 pokojach. Są to pokoje 2, 3  

i 4 osobowe, z których każdy posiada  

indywidualny i ciekawy wystrój. 

Każda grupa wychowawcza ma własną 

świetlicę.  Internat dysponuje własną 

kuchnią i stołówką, 

Wychowawcy starają się 

stworzyć wychowankom drugi dom, tak, 

aby w czasie pobytu w placówce mogli 

oni spędzić czas w miłej, rodzinnej 

atmosferze. 

Pobyt wychowanków w internacie  jest 

darmowy, rodzice lub opiekunowie  

ponoszą tylko koszty wyżywienia dziecka 
 

 

 

SPECIALNY OŚRODEK SZKOLNO - 
WYCHOWAWCZY nr 2 

ul. Jagiellońska 65 
70-382 Szczecin 

 TEL. 91 48 45 194 
   FAX  91 48 45 156 

sosw2@miasto.szczecin.pl 

www.sosw2.szczecin.pl 
 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 12  im Jana Pawła II 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 16   im Jana Pawła II 
                                                                             Nauka na wszystkich kierunkach trwa 3 lata . 
                                                          Obejmuje przedmioty ogólnokształcące, teoretyczne przedmioty   
                                                         zawodowe oraz zajęcia praktyczne,  które odbywają się  w 
                                                        NOWOCZEŚNIE  WYPOSAŻONYCH  PRACOWNIACH  SZKOLNYCH  

                                                        oraz  w  ZAKŁADACH PRACY.  ZAJĘCIA  PROWADZONE  SĄ   PRZEZ 

                                                        WYSOKO  WYKWALIFIKOWANĄ  KADRĘ  PEDAGOGICZNĄ. 

                                        PROPONUJEMY  BOGATĄ  OFERTĘ  KIERUNKÓW  KSZTAŁCENIA : 
                                        
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Po ukończeniu szkoły   młodzież ma prawo przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie 
organizowanego przez  Okręgową Komisję Egzaminacyjną, istnieje również  możliwość zdawania egzaminu 

czeladniczego   w Izbie Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości.  
MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ WYSOKĄ ZDAWALNOŚCIĄ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH ,  TO GWARANTUJE ZDOBYCIE 

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH A W PRZYSZŁOŚCI MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA MIEJSCA PRACY 

 
 

DOKUMENTY  WYMAGANE    
 OD  UCZNIÓW  UBIEGAJĄCYCH 
SIĘ   O PRZYJĘCIE  DO  SZKOŁY 
 
.podanie o przyjęcie do szkoły na 
określony kierunek (zaznaczyć dwa 
kierunki) / internatu 
•orzeczenie Poradni  Psychologiczno 
- Pedagogicznej o potrzebie 
kształcenia specjalnego w szkole 
ponadgimnazjalnej 
•zaświadczenie lekarskie  o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do 
wykonywania nauki zawodu wydane 
przez lekarza medycyny pracy 
•orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności ( jeśli takie 
uczeń posiada) 
•świadectwo ukończenia gimnazjum, 
testy gimnazjalne 
•wykaz ocen za I półrocze  bieżącego 
roku szkolnego  
•metryka urodzenia z 
poświadczeniem zameldowania i  
PESEL (dotyczy uczniów, którzy 
zamieszkają w internacie) 
•aktualna opinia psychologiczna 
•aktualna opinia wychowawcy klasy 
o uczniu 
•karta zdrowia 
•3 zdjęcia 
•życiorys 

   
  

STOLARZ 

OGRODNIK 

 

KRAWIEC 

 

 

TAPICER 

 

 

KUCHARZ 

 

PRACOWNIK 

POMOCNICZY 

OBSŁUGI 

HOTELOWEJ

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2 

Zapraszamy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  
i niepełnosprawnością sprzężoną, którzy wymagają szczególnej troski i opieki.  Naszym zadaniem jest 
stworzenie młodzieży warunków do zdobycia maksymalnej zaradności i samodzielności życiowej oraz do 
rozwoju umiejętności społecznych.  Dlatego organizacja pracy Szkoły Przysposabiającej do Pracy opiera 
się głównie na dwóch podstawowych przedmiotach: funkcjonowanie osobiste i społeczne oraz 
przysposobienie do pracy. Uczniowie mają również możliwość rozwijania swoich talentów sportowych na 
zajęciach  sportowych oraz na zajęciach kształtujących kreatywność. 
                                  NAUKA W SZKOLE TRWA 3 LATA. 
                                            Klasy liczą  do 8 uczniów. 
                   NAUKA OPIERA SIĘ NA OPRACOWANYCH INDYWIDUALNYCH  
                             PROGRAMACH EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH,  
                OCENIANIE  POSTĘPÓW  UCZNIÓW  MA CHARAKTER  OPISOWY. 
 

      W   NASZEJ   SZKOLE,  PANUJE   PRZYJAZNA   ATMOSFERA,  
        DZIĘKI   KTÓREJ   UCZNIOWIE   CZUJĄ   SIĘ   BEZPIECZNIE  
                                                I   POŻYTECZNIE  SPĘDZAJĄ   CZAS. 

                           W ramach zajęć przysposobienia  do pracy proponujemy 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE 
NALEŻY ZŁOŻYĆ  W CELU 
PRZYJĘCIA DO SZKOŁY: 

 
- podanie o przyjęcie do szkoły; 
- orzeczenie poradni psychologiczno-
pedagogicznej o potrzebie kształcenia 
specjalnego w szkole 
ponadgimnazjalnej; 

- metryka urodzenia z poświadczeniem 
zameldowania  i  PESEL; 

- aktualna opinia psychologiczna; 
- karta zdrowia; 
- 3 zdjęcia; 
- podanie o przyjęcie do internatu   
(osoby ubiegające się o miejsce  
w internacie); 

- świadectwo ukończenia gimnazjum 
(należy dostarczyć niezwłocznie po 
otrzymaniu). 
 

ZAJĘCIA 
OGRODNICZE 

 

ZAJĘCIA 
 W DREWNIE 

 

ZAJĘCIA 

KRAWIECKIE

 

 
 

ZAJĘCIA Z 
GOSPODARSTWA 

DOMOWEGO  

 

ZAJĘCIA 
DEKORATORSKIE   

I ZDOBNICZE 

 ZAJĘCIA 
KOMPUTEROWE   

W PRACOWNI 
MULTIMEDIALNEJ 

 

ZAJĘCIA  
CERAMICZNE 

 
 

ZAJĘCIA 
PRZYRODNICZE 

 

UCZNIOWIE  WYJEŻDŻAJĄ NA 
WYCIECZKI , CHODZĄ  DO KINA  

I TEATRU, ZWIEDZAJĄ CIEKAWE 
MIEJSCA W NASZYM MIEŚCIE. 

UCZESTNICZĄ W ŻYCIU 
KULTURALNYM 
 I SPORTOWYM. 
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CUKIERNIK 

 

SPRZEDAWCA 

 

Monter zabudowy 
i robót 

wykończeniowych 
w budownictwie 

 

ŚLUSAR 

 

ZAJĘCIA 
INTROLIGATORSKO 

TECHNICZNE 

 

 

http://www.sosw2.szczecin.pl/

