
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), 

• 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.  

 

 


