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Historia  SOSW  nr 2  w pigułce 

 
W 1960 roku, dostrzegając potrzebę dalszego kształcenia absolwentów 

podstawowych szkół specjalnych, ówczesne władze Szczecina podjęły decyzję  

o utworzeniu pierwszych klas szkoły zawodowej specjalnej. W Podstawowej Szkole 

Specjalnej nr 15 na ul. Narutowicza 19 w Szczecinie rozpoczęto kształcenie na dwóch 

kierunkach zawodowych: tapicer i krawiec. Aby z nauki korzystać mogli też 

uczniowie z terenu, utworzono przy szkole internat.  

1 stycznia 1962 roku  utworzono, na bazie uruchomionych klas zawodowych, 

Państwowy Zakład Wychowawczy nr 2.  

Decyzją Kuratora Oświaty w czerwcu 1971 roku PZW nr 2 został przeniesiony 

do budynku w miejsce likwidowanego Państwowego Zakładu Wychowawczego  

dla Dzieci Głuchych przy ulicy Jagiellońskiej 65 w Szczecinie.   

W 1973 roku zaczęto remont budynku przy ulicy Ściegiennego 31/33, 

który przeznaczono na internat.  W 1975 roku mogły już w nim zamieszkać 

dziewczęta.  

Chłopcy początkowo mieszkali w budynku szkoły, a po 4 latach przenieśli się 

do odremontowanego  drugiego skrzydła internatu.   

Momentem zwrotnym w rozwoju placówki był rok 1979. Pojawiają się 

wówczas nowe maszyny produkcyjne, meble, środki audiowizualne, trafostacja, 

przyłącze gazowe, nowoczesna pralnia, kuchnia, stołówka. Otwarte zostały nowe 

kierunki kształcenia: stolarz (1980), kucharz małej gastronomii (1984), mechanik 

samochodowy (1993),  malarz - tapeciarz (1999).  

W 1984 r. zmieniła się nazwa placówki, Państwowy Zakład Wychowawczy  

nr 2 zostaje Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2, w skład którego 

wchodzi Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna i internat.  

Na mocy uchwały podjętej przez Radę Miasta w dn. 21 czerwca 2004 r. 

powstała Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2, szkoła dla młodzieży  

niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.  

Internat będący integralną częścią Ośrodka przez wszystkie lata swego 

istnienia w pełni wywiązywał się z zadań opiekuńczo-wychowawczych. Wielu 

wychowankom zastępował dom rodzinny. Od chwili powstania Ośrodek był 

placówką nieferyjną, pełnił funkcję Domu Dziecka dla wychowanków skierowanych 

do placówki przez sądy rodzinne. Dopiero w 2005 r. stał się instytucją zapewniającą 

całodobową opiekę przez wszystkie dni tygodnia oprócz przewidzianych ferii 

szkolnych, co oznaczało, iż już dzieci nie były do nas kierowane przez sądy 

rodzinne.  
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24 kwietnia 2008 roku nastąpił kolejny przełomowy moment w życiu Ośrodka. 

Rada Miasta Szczecin wydała uchwałę w sprawie połączenia dwóch szkół 

realizujących kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi. 

Uczniowie z ul. Kolumba 88A przenieśli się do Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego nr 2 w Szczecinie  przy ul. Jagiellońskiej 65. 

W 2010 roku ustawa weszła w życie. Od tego czasu rozpoczęły się duże 

zmiany w organizacji Ośrodka. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 to 

obecnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 16 i Szkoła Przysposabiająca do Pracy 

nr 2. Został przebudowany internat, w którym powstały sale dydaktyczne, 

zakupiono sprzęt, wymieniono okna w budynku szkoły, utworzono dwie pracownie 

gastronomiczne, pracownię cukierniczą, ogrodniczą, hotelarską, tapicerską, 

stolarską, introligatorską, sprzedawcy, ślusarza, malarza-tapeciarza. Powstała 

siłownia, a sypialnie wychowanków internatu zostały całkowicie zmodernizowane. 

Nowoczesny Ośrodek nie mógłby istnieć bez nowoczesnej pracowni multimedialnej, 

dlatego w 2012 roku taka właśnie pojawiła się w szkole, a w 2014 roku   w budynku 

internatu utworzono pracownię komputerową przystosowaną do zdawania 

egzaminu zawodowego w wersji elektronicznej.  

W ramach zmiany ustroju szkolnego w 2017 roku wchodząca w skład  

SOSW nr 2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 16 została przemianowana 

na BRANŻOWĄ SZKOŁĘ SPECJALNĄ  I st. nr 12. 

 

Karty historii szkoły - kalendarium 
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