
DOKUMENTY WYMAGANE OD UCZNIÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ  
O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY: 

• podanie o przyjęcie do szkoły/ internatu, 

• orzeczenie Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej   
o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ponadpodstawowej, 

• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli takie uczeń posiada), 

• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

• metryka urodzenia z poświadczeniem zameldowania  
i  PESEL (dotyczy uczniów, którzy maja zamiar zamieszkać w 
internacie), 

• aktualna opinia psychologiczna, 

• aktualna opinia wychowawcy klasy o uczniu, 

• karta zdrowia, 

• 3 zdjęcia, 

• prawomocny wyrok sądu rodzinnego dotyczący sprawowania opieki  
nad dzieckiem (jeżeli taki uczeń posiada), 

• dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą (jeśli 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 przybycia. 

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATOR 

DLA RODZICÓW, UCZNIÓW  I  NAUCZYCIELI 
 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2 
 

  w SPECJALNYM OŚRODKU   
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 

  ul. Jagiellońska 65, 70-382 Szczecin 
 

KONTAKT: 
TEL. 91 48 45 194 
FAX:  91 48 45 156 

e-mail: sosw2@miasto.szczecin.pl 

www.sosw2.szczecin.pl 
 

 

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


 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2 
 

Zapraszamy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 
 

Misja szkoły: „Otoczyć troską i miłością każde dziecko, odnaleźć w nim to, co dobre, 
pomóc zwalczyć słabości i przygotować do samodzielnego życia” 

 

Naszym zadaniem jest stworzenie młodzieży warunków do zdobycia 
zaradności i samodzielności życiowej oraz do rozwoju umiejętności społecznych. 

 

Młodzież w Szkole Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Szczecinie 
realizuje następujące zajęcia edukacyjne:  

 funkcjonowanie osobiste i społeczne 

 przysposobienie do pracy  

(zajęcia ogrodnicze, komputerowe, kucharskie i gospodarstwa 

domowego, krawieckie, ceramiczne, dekoratorsko – techniczne) 

 zajęcia rozwijające komunikowanie się 

 zajęcia kształtujące kreatywność 

 wychowanie fizyczne 

 religia (dla chętnych)       
NAUKA W SZKOLE TRWA 3 LATA 

Klasy liczą od 4 do 8 uczniów. 
 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA OGRODNICZE 

Zajęcia ogrodnicze odbywają się na terenie naszego pięknego, 
obszernego ogrodu, gdzie młodzież wykonuje czynności zgodnie z 
kalendarzem prac ogrodniczych. Sumiennie i z zaangażowaniem 
dba o roślinność z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi.  

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 

Zajęcia komputerowe odbywają się w nowoczesnej pracowni 
multimedialnej. W ramach zajęć komputerowych uczniowie uczą się 
bezpiecznie korzystać z komputera w tym z Internetu, wykorzystywać 
jego możliwości do nauki i rozrywki.  

 

 



Szkoła posiada: 

 doskonale wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,  

 dobre zaplecze dydaktyczne, 

 profesjonalnie wyposażone pracownie: ceramiczną, krawiecką, 

techniczną kucharską, gospodarstwa domowego, 

 salę gimnastyczną,  

 salę do gimnastyki korekcyjnej i zajęć integracji sensorycznej, 

 salę  do zajęć relaksacyjnych, 

 siłownię, 

 pracownie komputerowe,  

 bibliotekę szkolną z dużym księgozbiorem i czytelnię, 

 stołówkę,  

 aulę – stanowiącą serce naszego ośrodka,  

 świetlicę szkolną,  

 Internat  ( pokoje 2, 3 i 4-osobowe).  

 
ZAJĘCIA KUCHARSKIE I GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

W czasie zajęć uczniowie sporządzają listę produktów, robią 
samodzielnie zakupy i przygotowują potrawy. Profesjonalnie 
wyposażona  kuchnia, jadalnia i pokój mieszkalny oraz łazienka, 
którymi dysponuje nasza placówka, pozwalają na wykonywanie 
pełnego zakresu czynności gospodarczych. Młodzież uczy się 

prasowania, ścielenia łóżka, wstawiania prania i wielu innych domowych prac. 

 

ZAJĘCIA CERAMICZNE 

Pracownia ceramiczna w naszej szkole to magiczne miejsce,  
w którym wyczarowujemy z gliny figury o różnych kształtach 
owieczki, kotki, aniołki. Tworzymy także miseczki, kubeczki,    
świeczniki i lampiony. 



ZAJĘCIA KRAWIECKIE 

W pracowni krawieckiej  uczniowie  uczą się posługiwać przyborami 
krawieckimi. Szyją ręcznie i maszynowo. Prasują, zachowując zasady 
bezpieczeństwa. Uczą się także konserwować odzież i naprawiać 
drobne uszkodzenia. Za pomocą igły i nici tworzą również piękne 

dekoracje oraz przydatne w codziennym życiu przedmioty. 

 

ZAJĘCIA DEKORATORSKO- -TECHNICZNE 

W ramach zajęć dekoratorsko - technicznych uczniowie doskonalą 
swoje umiejętności plastyczne, techniczne, stolarskie, a także obsługują 
urządzenia biurowe. Bardzo chętnie korzystają z narzędzi oraz 
sprzętów : niszczarka, szlifierka, wypalarką, laminarka itp.  
Wytwarzają piękne i użyteczne prace. 

 

 
ZAPEWNIAMY: 

  
 opiekę pielęgniarki szkolnej,  
 specjalistyczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, 

 zajęcia logopedyczne,  

 zajęcia rewalidacyjne,  
 zajęcia emocjonalno-społeczne,  

 zajęcia terapeutyczne oraz relaksacyjne, 

 zajęcia integracji sensorycznej, 

 zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, 

 gimnastyka korekcyjna, 

 możliwość rozwoju zainteresowań  
w ramach zajęć pozalekcyjnych: 
-  koła turystycznego „JOWIJO”, 

      -  koła sportowego, 
-  koła komputerowego, 
- koła muzyczno-wokalnego, 
-  koła wokalnego, 
-  koła warcabowego,  
-  koła filmowego, 
- koła plastycznego, 
- koła ceramicznego 
- koła „Młodego kucharza” 

 udział młodzieży w konkursach szkolnych  
i pozaszkolnych. 

 
WSPÓŁPRACUJEMY   

ZE STOWARZYSZENIEM  PRZYJACIÓŁ  SOSW NR 2  „SZANSA”   
ORAZ  

    Z FUNDACJĄ NA RZECZ OŚWIATY I INTEGRACJI  
 „RÓWNAJMY SZANSE”. 

 

Uczniowie  SPdP nr 2 wyjeżdżają na wycieczki,  
chodzą  do filharmonii, teatru, kina.  

Zwiedzają ciekawe miejsca w naszym mieście.  
 


