
Olsztyn, Al. Piłsudskiego 42 

Edukacja w naszej szkole pozwala na rozwój  
tkwiących w uczniu możliwości, aby mógł najlepiej 

 korzystać ze  świata, kompetentnie  
i odpowiedzialnie pełnić role zawodowe  

oraz role społeczne w życiu , 
aby świat był zrozumiały, przyjazny. 

 
 

 

    

 

   

Dojazd z dworca  PKP/PKS: 

 

Urząd Miasta Olsztyna -  Wydział Edukacji  
ul. Knosały 3/5, 10-101 Olsztyn  

tel. 895353210 wew. 76,    
e-mail: edukacja@olsztyn.eu 

www.edukacja.olsztyn.eu 

Organem prowadzącym naszą placówkę jest Gmina Olsztyn 
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www.sosw.olsztyn.pl 

895335280; 895334211 

    sosw_olsztyn@poczta.onet.pl 

  www.sosw.olsztyn.e-bip.org.pl 

Al. Piłsudskiego 42, 10-450 Olsztyn 
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Olsztyn, Al. Piłsudskiego 56A 

ATUTY NASZEJ  PLACÓWKI TO: 

STOŁÓWKA I MIEJSCA OPIEKI CAŁODOBOWEJ 

OBIEKTY SPORTOWE I SALE REHABILITACYJNE 

NOWOCZESNE PRACOWNIE  

OPIEKA PIELĘGNIARSKA I STOMATOLOGICZNA 

www.sosw.olsztyn.pl 

 W  czasie  nauki  młodzież  może rozwijać swoje  zainteresowania   
uczestnicząc w  zajęciach  pozalekcyjnych i kołach zainteresowań - 
zajęcia: matematyczne, ekologiczne, informatyczne, plastyczne, 
taneczne, muzyczne, języka niemieckiego i języka angielskiego, 
sportowe. Uczniowie biorą udział w turnusach rehabilitacyjnych 
oraz w obozach w czasie ferii zimowych i wakacji letnich.  
Dysponujemy  nowocześnie  wyposażonymi salami  dydaktyczny-
mi,   pracowniami symulacyjnymi  do  zajęć praktycznych, salą  
gimnastyczną, pracowniami specjalistycznymi: logopedyczną,   
korekcyjną, rewalidacyjną, komputerową, muzyczną,  oraz  
przestronną stołówką z całodziennym wyżywieniem, przyjaznym 
terenem rekreacyjno-sportowym.  

TRADYCJA I CEREMONIAŁ SZKOLNY 

126 



Uczniowie po ukończeniu nauki mogą przystąpić do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  
 i uzyskać certyfikat honorowany w Unii Europejskiej. 

Nasza szkoła w trakcie kształcenia umożliwia młodzieży, nabywanie  kompetencji zawodowych oraz cech osobowościowych takich jak: sumienność, systematyczność, odpowiedzialność. 

WYMAGANE DOKUMENTY  
OD KANDYDATÓW  

DO KLAS PIERWSZYCH 

mieści się w nowoczesnych budynkach,   bez barier architektonicznych   w dogodnym  punkcie  komunikacyjnym  miasta .  W szkole nauka trwa trzy 
lata. Kształcenie  zawodowe jest  końcowym etapem szkolnego procesu rewalidacji młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie  w stopniu lekkim. 
Główne cele, które realizuje szkoła to: przygotowanie młodzieży do pracy zawodowej zgodnie z możliwościami psychofizycznymi,  
stwarzanie  warunków i ułatwień młodzieży  niepełnosprawnej w adaptacji społecznej - kształcenie w integracji ze środowiskiem, optymalne  

przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie, wyposażenie uczniów w dostępny im zakres wiadomości i umiejętności przydatnych do pracy zawodowej i dorosłego, samodzielnego życia.     

Uczniowie poznają: uprawę roli, nawożenie, siew, pielęgnowanie oraz zbiór roślin uprawnych, zasady działania, eksploatacji i konserwacji  

narzędzi oraz użytkowanie energii elektrycznej w rolnictwie, zasady przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w gospodarstwie ogrodniczym, gdzie poznają nowoczesną uprawę warzyw i kwiatów ozdobnych. Absolwenci szkoły 

mogą być zatrudniani w: rodzinnym gospodarstwie rolnym, w gospodarstwach specjalistycznych jako pracownik w danym dziale produkcji.  

OGRODNIK 

Uczniowie poznają: warunki pracy w obiektach hotelarskich, zasady obsługi urządzeń i sprzętu do prac porządkowo -gospodarczych oraz  
do prac pomocniczych w części gastronomicznej i rekreacyjnej hotelu,  podstawowe zasady nakrycia stołu i obsługi konsumenta, zasady kultury 
osobistej  i etyki zawodowej hotelarza, przepisy dotyczące ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwenci szkoły mogą 

podejmować pracę w różnego typu obiektach noclegowych i gastronomicznych.  

PRACOWNIK  
POMOCNICZY OBSŁUGI 

HOTELOWEJ 

Uczniowie poznają: sposoby pozyskiwania surowca, rodzaje surowca na wyroby wikliniarskie, zasady przerobu materiału surowego  

na półprodukt, rodzaje konstrukcji wikliniarskich i splotów plecionkarskich, zasady, konstrukcję i budowę różnych wyrobów koszykarsko-

plecionkarskich.  

KOSZYKARZ 
PLECIONKARZ 

Uczniowie poznają: warunki pracy w zawodzie ślusarz, ręczną i mechaniczną obróbkę metali, obsługę maszyn i urządzeń stosowanych w branży  
metalowej, zasady konserwacji konstrukcji metalowych, zasady bezpiecznej pracy. Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w: zakładach obróbki  
metalu, montażowniach, zakładach rzemieślniczych budowy maszyn i urządzeń oraz zakładach naprawczych (blacharskie, lakiernicze itp.), innych  

zakładach branży metalowej jako obsługa urządzeń mechanicznych.  

ŚLUSARZ 

Uczniowie poznają: warunki pracy w stołówkach i restauracjach, technologię przygotowania potraw, obsługę maszyn i urządzeń w nowoczesnej  
kuchni domowej  i w życiu zbiorowym, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, podstawy zasad obsługi konsumenta, podstawy zasad żywienia.   

Absolwenci szkoły są zatrudniani w punktach żywienia zbiorowego (stołówki, restauracje, bary, zakłady garmażeryjne, bistra itp.).  

KUCHARZ  

Uczniowie poznają: strukturę organizacyjną zakładów przemysłu odzieżowego, zakładu usługowego, zasady  szycia ręcznego (haftowanie,  

wyszywanie), zasady szycia maszynowego, konstrukcję i modelowanie odzieży, korzystanie z gotowych wykrojów, obsługę i konserwację maszyn  

wieloczynnościowych, bezpieczną obsługę maszyn i urządzeń z napędem  elektrycznym. Nasi absolwenci mogą pracować w zakładach pracy chronionej. 

KRAWIEC 

Uczniowie poznają: warunki pracy w zakładach piekarskich, stanowiska pracy w piekarni, zakres produkcji piekarskiej, technikę produkcji ciasta   

pszennego, żytniego i mieszanego, zmechanizowany system produkcji pieczywa. Absolwenci znajdują zatrudnienie w piekarniach. 
PIEKARZ 

 skierowanie do placówki    
    wydane przez Urząd Miasta   
    Olsztyna lub Starostwo  
    Powiatowe (dla uczniów   
    spoza Olsztyna) 

  orzeczenie o potrzebie  
     kształcenia specjalnego  

   2 podpisane fotografie 

  świadectwo  
     ukończenia gimnazjum   
     po zakończeniu roku szkolnego 

  karta profilaktycznego  
     badania lekarskiego ucznia  
     gimnazjum 

Wszystkim chętnym  
i potrzebującym uczniom  
zapewniamy całodobową  

opiekę z wyżywieniem. 

  podanie o przyjęcie do szkoły 

  zaświadczenie OKE  
     o szczegółowych wynikach 
     egzaminu gimnazjalnego 
     po zakończeniu roku szkolnego 

  książeczka zdrowia zawody:  
     kucharz, piekarz, pracownik  
     pomocniczy obsługi hotelowej 


