
     
Pierwszy kierunek zawodowy uruchomiony  w  naszej szkole to 

KRAWIEC.  

 Do dziś ukończyło go 872 absolwentów. 
 Praktyki zawodowe pod opieką nauczyciela w większości odbywały się na terenie 
szkoły. Obecnie mamy tylko jedną pracownię zajęć praktycznych. Kiedyś było ich 

aż cztery. Bywały takie roczniki, że ponad 30 uczennic kończyło szkołę. 

  

TAPICER był  jednym z pierwszych kierunków zawodowych  uruchomionych  

w naszym Ośrodku.   Początkowo na zajęciach praktycznych uczniowie  produkowali 
tapczany i fotele, dopiero po kilku latach zaczęto wykonywać renowacje – usługi, 

np.: dla przedszkoli czy przedsiębiorstw produkujących meble. 
 Od kilku lat zajęcia praktyczne odbywają się w bardzo dobrze wyposażonej,  dzięki 

środkom unijnym, pracowni warsztatowej znajdującej się na terenie Ośrodka. 

Do dziś  ukończyło kierunek tapicerski 804 absolwentów. 

Teoria zawodowa tapicera  
w sali 14 

Teoria zawodowa krawca 

w sali 27 i 28 



Po 20 latach, w 1980 roku  uruchomiono trzeci kierunek zawodowy – 

STOLARSKI.  Zajęcia praktyczne odbywały się od razu w nowej, dobrze 

wyposażonej w obrabiarki i narzędzia pracowni stolarskiej.   
Pierwszych stolarzy, którzy uzyskali ten zawód, było 14.   
 Do 2020 roku ukończyło  go  307 absolwentów.   

Od 2019 roku uruchomiono kierunek przeznczony tylko dla 
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim: 

PRACOWNIK POMOCNICZY STOLARZA. 

  

Sala 110 – obecna sala teorii zawodowej 

Dla dociekliwych - kiedyś sale tapicerskie znajdowały się w skrzydle, 

gdzie obecnie mieści się sekretariat i gabinet dyrektora. 



Od września 1983 roku  w naszej szkole powstał czwarty kierunek 
kształcenia; najpierw był to KUCHARZ  MAŁEJ  GASTRONOMII,   

a od 2012 roku   KUCHARZ.  
Do dziś ukończyło ten zawód już 497 absolwentów 

 
 

    

Pierwsi absolwenci 

KIERUNKI   BUDOWLANE 
Od 1971 r. - monter wewnętrznej instalacji budowlanej.  

W 1973 r. otworzono pokrewny kierunek zawodowy: malarz budowlany.  
Malarz – tapeciarz został otworzony w 1995  roku.  

Nastepnie, od 2012 r.  utworzono w naszej szkole kierunek 
MONTER  ZABUDOWY  i  ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH   

w   BUDOWNICTWIE, który przez cały czas cieszy się popularnością. 
Powyższe kierunki zawodowe ukończyło 62 absolwentów.  

Jednak brak danych spowodował, że nie wiadomo, ilu uczniów  
ukończyło owe kierunki do 1995 roku. 

Największe osiągnięcie naszych kucharzy  w 2018 roku  
W drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu Wyzwanie MAKRO Chefa  
zdobyliśmy III miejsce na  20 szkół kształcących w zawodzie kucharz. 

Zakwalifikowaliśmy się do  Ogólnopolskiego Testu Kulinarnego MAKRO 
Chefa. Nagrodą był wyjazd do Krakowa. 

. 
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Od roku 1997 został uruchomiony zawód robotnik terenów 

zielonych. Dzisiaj to OGRODNIK.  Zajęcia praktyczne odbywały 

się nie tylko na terenie szkoły, ale i w Centrum Edukacji 
Ogrodniczej w Szczecin Zdrojach w ramach współpracy szkół.   

Do dziś ukończyło ten zawód już 92 absolwentów.  

Na terenie zielonym naszej szkoły znajduje się miejsce, gdzie nasi 

ogrodnicy mają dużo pracy i mogą realizować swoje wizje – to Rondo. 

Zawód  ŚLUSARZ został utworzony w 1991 roku. Praktyki 

zawodowe odbywały się na terenie  różnych zakładów, między innymi 
w FSE„SELFA i ZSZ Bumar „Hydroma”.  Gdy tylko na terenie szkoły zorganizowano 

halę produkcyjną,  zajęcia praktyczne odbywały się już na  miejscu.   Ostatni 
absolwent opuścił mury naszej szkoły w 2016 roku.  Ukończyło ten zawód 20 
absolwentów. Wiemy jednak, że było ich o wiele więcej, tylko brakuje nam 

danych. 



 

MECHANIK  SAMOCHODOWY  -  Zawód został uruchomiony  

w 1993 roku. Zajęcia  praktycznej nauki zawodu odbywały się w 
warsztatach  Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie przy ul. Klonowica. 

Ostatni absolwent opuścił mury naszej szkoły 2009 roku.  
Kierunek ten ukończyło 94 absolwentów. Wiemy jednak, że było ich  

o wiele więcej, tylko brakuje nam danych. 
  

INTROLIGATOR - zawód uruchomiony od 1992 roku.  

Zajęcia praktyczne zawsze odbywały się na terenie szkoły.  
Ostatni absolwenci opuścili mury naszej szkoły w 2014 roku. 

W tym zawodzie ukończyło szkołę 70 uczniów. Podobno było ich więcej. 

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI  HOTELOWEJ 
Zawód utworzony w 2005 roku trwa do obecnej chwili. Zajęcia 

praktyczne odbywają się w  hotelach na terenie Szczecina i okolic. 

Do dziś ukończyło ten zawód już 60 absolwentów. 



 

Kierunek CUKIERNIK  -  utworzony w 2006 roku jest aktywny do dzisiaj. 

Zajęcia praktyczne odbywają się w bardzo dobrze wyposażonej pracowni.  
Do roku 2020  praktyczna nauka zawodu odbywała się u pracodawców na terenie Szczecina  
i okolic, między innymi w cukierni  hotelu „Radisson”, „Bajdek”, „U piekarzy”, „Bagietce” itp.  

Do dziś ukończyło ten kierunek już  53 absolwentów. 
  
 

SPRZEDAWCA - zawód uruchomiono w 2006 roku.   

Praktykę  zawodową  uczniowie odbywali w sklepach na terenie 

Szczecina i okolic zależnie od miejsca zamieszkania wychowanka.  
Uczniowie tego kierunku prowadzili sklepik szkolny. Ostatni absolwenci 

opuścili mury naszej szkoły w 2016 roku,  było ich  21. 

Z inicjatywy nauczyciela zawodu pani Teresy Kubackiej w lutym  2011 roku odbył się  

I Wojewódzki Turniej Cukierniczy „Ty też potrafisz wyczarować świat słodkiej fantazji”. 

 



 

 

Inne kierunki zawodowe, jakie były prowadzone w naszej 

szkole: 

 Ślusarz-mechanik ze specjalnością monter urządzeń grzejnych 

gospodarstwa domowego ( 1971- 1992), 

Monter wewnętrznych instalacji sanitarnych (1971- 1983), 

Konserwiarz rybny – ( 1981- 19860), 

Kaletnik ( 1982 – 1991), 

Elektromonter (1989 - 1992), 

Szwacz – hafciarz (1991 - 2001), 

Dziewiarz – ręczny ( 1997 – 2001). 

Nauczyciele  zawodu w akcji 


