
Kucharz    512001 
 

Kwalifikacja: HGT.02  

Przygotowanie i wydawanie dań  
 

Na tym kierunku :  

 

Poznasz :  

- techniki przyrządzania różnych potraw i napojów,  

- zasady racjonalnego żywienia człowieka, 

- maszyny i urządzenia wykorzystywane w  gastronomii. 

 

Nauczysz się :  

-  przyrządzać potrawy i napoje według określonych 

receptur,   

-  wykonywać przetwory z owoców i warzyw, 

-  zabezpieczać i przechowywać środki żywnościowe 

-  przygotować przyjęcie okolicznościowe. 

Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie 

stołówek szkolnych,  pracowniach 

gastronomicznych. 

 

Absolwenci zawodu kucharz mogą podjąć 

pracę w różnego typu zakładach 

gastronomicznych (barach, restauracjach, 

domach wczasowych, hotelach itp.). 
UWAGA!!!  Kandydat do zawodu musi posiadać 

aktualną  książeczkę zdrowia z wpisem 3-krotnego 

badania na nosicielstwo oraz ubranie robocze: 

fartuch, czepek, zapaskę oraz odpowiednie obuwie. 

 

Ogrodnik 
611303 

OGR.02 - Zakładanie i prowadzenie upraw 

ogrodniczych 
Na tym kierunku : 
Poznasz :  

-  zasady projektowania terenów zielonych, 

-  zasady pielęgnacji sadów, 

-  rodzaje i gatunki roślin ogrodowych,  

    warzywnych, sadów i szkółek, 

-  sposoby  dobierania maszyn i narzędzi   

   w pielęgnacji  terenów zielonych w ogrodach   

    i parkach.  
Nauczysz się : 
- uprawiać i pielęgnować rośliny i warzywa.; 

- układać bukiety okolicznościowe, stroiki  

  świąteczne oraz kompozycje z suszonych  

  kwiatów  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie 

zielonym i w szklarni SOSW Nr 2 

Absolwent może być zatrudniony  

w przedsiębiorstwach ogrodniczych, 

kwiaciarniach oraz przedsiębiorstwach 

zajmujących się urządzaniem, konserwacją 

terenów zieleni i zadrzewianiem. 
UWAGA!!!  Kandydat do zawodu musi posiadać 

ubranie robocze  oraz odpowiednie obuwie. 

Stolarz  
752205 

DRM.04   Wytwarzanie wyrobów z drewna 

i materiałów drewnopodobnych 

Na tym kierunku : 
Poznasz :  
- rodzaje drewna i sposoby ich  zastosowania  jak 

również praktyczne umiejętności obróbki bali 

drewna (cięcia, toczenia, rzeźbienia, klejenia, 

zbijania, malowania, lakierowania). 

Nauczysz się :  
-  wytwarzać różne przedmioty z drewna – krzesła, 

biurka, komody a także drobne wyroby jak wieszaki, 

kwietniki; 

- przeprowadzać renowację mebli, oraz drobne  

przeróbki domowe.  

- naprawiać a także wykonywać renowację  oraz  

rekonstrukcję części  tapicerowanych mebli   

( zajęcia praktyczne w pracowni tapicerskiej – jeden 

dzień 5 h w klasie 2 ) 
 

Absolwent może być zatrudniony w zakładach 

stolarskich i meblowych, zakładach usługowych 

oferujących różnego typu usługi stolarskie jak 

również w hurtowniach i sklepach z branży 

stolarskiej. 

Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie 

szkoły w nowocześnie  wyposażonej  

pracowni szkolnej. 
UWAGA!!!  Kandydat do zawodu musi posiadać 

ubranie robocze oraz odpowiednie obuwie. 

 



Rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 
2022/2023. 

 

 Szkoła Branżowa I stopnia w SOSW nr 2  
po raz pierwszy otwiera dwa oddziały dla 

młodzieży ze spektrum autyzmu w normie 
intelektualnej. Podjęcie decyzji o otwartych 

kierunkach uzależnione będzie od ilości 
chętnych.  

Naszym atutem jest nauka w małych 
czteroosobowych grupach, przyjazna atmosfera, 

dostosowanie wymagań do każdego ucznia 
indywidualnie. 

 

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,  
➢ szereg zajęć rozwijających zainteresowania 

oraz poszerzających kompetencje w 
zawodzie 

➢ Internat.  

 
Szkoła zapewnia  dodatkowe zajęcia 

specjalistyczne oraz wsparcie 
psychologa i pedagoga. 

 

 

MISJA SZKOŁY 

 
„Otoczyć troską i miłością  

każde dziecko, odnaleźć w nim to, 

 co dobre, pomóc zwalczyć słabości  

i przygotować do samodzielnego życia” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po ukończeniu  BS I st. nr 12 młodzież ma 
obowiązek przystąpić do egzaminu zawodowego 

organizowanego przez  Okręgową Komisję 
Egzaminacyjną; istnieje również  możliwość 
zdawania egzaminu czeladniczego w Izbie 

Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości. 

 

Szkołę można odwiedzić każdego dnia po 

uprzednim telefonicznym zgłoszeniu swego 

przybycia. 

 

 SERDECZNIE  ZAPRASZAMY 

www.sosw2.szczecin.pl 

 
 

 

 

 

 

OTWIERAMY NABÓR DO 

PIERWSZYCH W WOJEWÓDZTWIE 

ODDZIAŁÓW  

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA 

DLA UCZNIÓW  ZE SPEKTRUM 

AUTYZMU 

W NORMIE INTELEKTUALNEJ              

BRANŻOWA SZKOŁA  

 I stopnia  nr 12 

im. Jana Pawła II 
 

w SPECJALNYM OŚRODKU  

SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM nr 2 
 

ul. Jagiellońska 65, 70-382 Szczecin 

tel. 91 48 45 194 

e-mail: sosw2@miasto.szczecin.pl 
FB:   Specjalny Ośrodek Szkolno - 

Wychowawczy Nr 2 

 

http://www.sosw2.szczecin.pl/
mailto:sosw2@miasto.szczecin.pl
https://www.facebook.com/Specjalny-O%C5%9Brodek-Szkolno-Wychowawczy-Nr-2-2263641673919855/
https://www.facebook.com/Specjalny-O%C5%9Brodek-Szkolno-Wychowawczy-Nr-2-2263641673919855/

