
PROPONUJEMY  BOGATĄ  OFERTĘ  

KIERUNKÓW  KSZTAŁCENIA  

W ZAWODZIE :  
 

Kucharz  512001 

Kwalifikacja:  Przygotowanie  

i wydawanie dań  
 

Pracownik pomocniczy KRAWCA  

753105  

Kwalifikacja:  Wykonywanie prostych 

wyrobów odzieżowych  

 

Ogrodnik   611303 

Kwalifikacja: Zakładanie 

i prowadzenie upraw ogrodniczych   

                              

Pracownik pomocniczy obsługi 

hotelowej   911205 

 Kwalifikacja:  Wykonywanie prac 

pomocniczych w obiektach  

  świadczących usługi hotelarskie 
 

Cukiernik  751201 

Kwalifikacja:  Produkcja wyrobów 

cukierniczych 
 

        

 Monter zabudowy i robót 

wykończeniowych   

w budownictwie  712905 
Kwalifikacja: Wykonywanie robót 

montażowych, okładzinowych  

i wykończeniowych 

 

 

Pracownik pomocniczy 

STOLARZA  932918 

Kwalifikacja:  Wytwarzanie 

prostych wyrobów z drewna  

i materiałów drewnopochodnych  
 

Nauka na wszystkich kierunkach 

kształcenia trwa 3 lata.  

Obejmuje przedmioty ogólnokształcące, 

teoretyczne przedmioty  zawodowe oraz 

zajęcia praktyczne, które odbywają się  

w NOWOCZEŚNIE  WYPOSAŻONYCH  

PRACOWNIACH  SZKOLNYCH 

oraz  w  ZAKŁADACH  PRACY. 

 

Po ukończeniu  BS I st. nr 12 młodzież  

ma prawo przystąpić do egzaminu 

zawodowego organizowanego przez  

Okręgową Komisję Egzaminacyjną, istnieje 

również  możliwość zdawania egzaminu 

czeladniczego w Izbie Rzemieślniczej Małej  

i Średniej Przedsiębiorczości. 

 

 

 

 

 

ZAPEWNIAMY: 

  
➢ opiekę pielęgniarki szkolnej,  

➢ specjalistyczną pomoc psychologiczno-

pedagogiczną, 

➢ zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, 

➢ zajęcia  logopedyczne,  

➢ zajęcia rewalidacyjne,  

➢ zajęcia emocjonalno-społeczne,  

➢ zajęcia terapeutyczne, 

➢ zajęcia integracji sensorycznej, 

➢ zajęcia gimnastyki korekcyjnej, 

➢ zajęcia relaksacyjne, 

➢ zajęcia rozwijające zainteresowania   

w ramach zajęć pozalekcyjnych: 

-  koło turystyczne, 

-  koło edukacji morskiej, 

      -  koło sportowe, 

-  koło informatyczne, 

-  koło taneczne, 

-  koło techniczne, 

-  koło muzyczno-instrumentalne, 

-  koło teatralne, 

-  koło ceramiczne, 

-  koło plastyczno-dekoracyjne, 

➢ zajęcia związane z planowaniem kariery 

zawodowej, 

➢ zajęcia związane z kształtowaniem 

kompetencji zawodowych, 

➢ udział młodzieży w konkursach szkolnych 

i pozaszkolnych, 

➢ szkolne imprezy wyjazdowe: wycieczki 

edukacyjne, warsztaty muzealne, imprezy 

turystyczne. 
WSPÓŁPRACUJEMY  ZE 

STOWARZYSZENIEM  PRZYJACIÓŁ   

SOSW NR 2  „SZANSA”. 



MISJA SZKOŁY 

„Otoczyć troską i miłością  

każde dziecko, odnaleźć w nim to, 

 co dobre, pomóc zwalczyć słabości  

i przygotować do samodzielnego życia” 

Szkoła posiada: 
➢ wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,  

➢ dobre zaplecze dydaktyczne, 

➢ nowocześnie wyposażone pracownie 

zawodowe i dydaktyczne, 

➢ salę gimnastyczną,  

➢ salę do zajęć sportowych, 

➢ salę do zajęć integracji sensorycznej, 

➢ salę  do zajęć relaksacyjnych, 

➢ salę terapii światłem i dźwiękiem,  

➢ siłownię, 

➢ pracownie komputerowe,  

➢ bibliotekę szkolną i czytelnię, 

➢ stołówkę,  

➢ aulę – stanowiącą serce naszego ośrodka,  

➢ świetlicę szkolną,  

➢ Internet.  

DOKUMENTY WYMAGANE  

OD UCZNIÓW UBIEGAJĄCYCH  

SIĘ O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY: 
• podanie o przyjęcie do szkoły / internatu ,  
• kwestionariusz osobowy,  

• orzeczenie Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  
o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole 

ponadpodstawowej, 

• zaświadczenie lekarskie  o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do wykonywania wybranego zawodu 

wydane przez lekarza medycyny pracy, 

• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli takie 

uczeń posiada), 

• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, wyniki 

testów/ośmioklasisty,  

• aktualna opinia psychologiczna, 

• aktualna opinia wychowawcy klasy o uczniu, 

• karta zdrowia, 

• 3 zdjęcia, 

• życiorys, 

• metryka urodzenia z poświadczeniem zameldowania  

i  PESEL (dotyczy uczniów, którzy zamieszkają  

w internacie), 

• prawomocny wyrok sądu rodzinnego dotyczący 

sprawowania opieki  nad dzieckiem, (jeżeli taki jest) 

• dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 

zastępczą (jeżeli taki uczeń posiada), 

• klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców-  
proces rekrutacji (obowiązek rekrutacyjny zgodny  

z art. 13 ust1. RODO, 

 
Więcej informacji o SOSW nr 2 na stronie 

internetowej Ośrodka : www.sosw2.szczecin.pl 

Ośrodek można odwiedzić każdego dnia  

po uprzednim telefonicznym umówieniu  

terminu.. 

 SERDECZNIE  ZAPRASZAMY 

 

 

INFORMATOR 

DLA RODZICÓW, UCZNIÓW                                                  

I  NAUCZYCIELI 

 

BRANŻOWA SZKOŁA  

 I stopnia  nr 12 

im. Jana Pawła II                                                   
 

w SPECJALNYM OŚRODKU                        

SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM nr 2   
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KONTAKT: 
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