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O SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH I SPECJALNYCH
POWIATU SŁUPSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018

DOBRE SZKOŁY!
CZAS NA WYBÓR

Informator przygotowany na podstawie materiałów
przekazanych przez szkoły i placówki oświatowe powiatu.

CZY TO MOŻLIWE?
A JEDNAK! PRZECZYTAJ
UWAŻNIE!
Zapewnione podręczniki!
Bezpłatny dowóz lub dopłaty do dowozu!
Stypendia dla najlepszych!
Płatne praktyki zawodowe!
Zajęcia praktyczne w jednej firmie!
Za darmo strój roboczy i sportowy!
Dopłaty do karnetów na basen i siłownię!
Zagraniczne wizyty studyjne!
Firmowy gabinet medyczny!
Stypendia dla uczniów klas pierwszych!
Stypendia i nagrody za osiągniecia sportowe!
Stypendia za wyniki egzaminu zawodowego!
Zadaniem jest tylko zdobywanie wiedzy
i umiejętności!
Takie warunki nauki oferuje jedna ze szkół
powiatu słupskiego w klasie patronackiej.
Znajdziecie ją w tym Informatorze.

Powiatowe szkoły

zapraszają !

Klaudia Maruszewska - absolwentka
LO w Ustce w roku 2016 została
mistrzynią świata juniorów w rzucie
oszczepem. Nagrodę w wysokości trzech
tysięcy złotych za ten sukces wręcza jej
starosta słupski Zdzisław Kołodziejski.

Zachęcam!

Chciałbym zachęcić gimnazjalistów klas III i ich rodziców do wybrania do dalszej nauki szkół prowadzonych przez powiat słupski, rodziców
również do wybrania naszego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy do nauczania specjalnego dzieci
i młodzieży, a Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce - jako miejsca
nauki wychowania dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem
społecznym.
Powiat słupski prowadzi dwa
Zespoły Szkół - Ogólnokształcących i
Technicznych w Ustce oraz Agrotechnicznych w Słupsku - dawny „rolniczak”. Oba oferują kształcenie zarówno
na poziomie średnim, jak i szkoły branżowej I stopnia. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy zapewniamy kształcenie na poziomie
szkoły podstawowej i gimnazjum wygaszanego w związku z wprowadzaniem w kraju nowego ustroju szkolnego,
oraz na poziomie szkoły przysposabiającej do pracy. Natomiast w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce
od nowego roku szkolnego 2017/2018
będziemy kształcić w szkole podstawowej w klasach V-VIII, przy czym w tym

roku nabór prowadzony będzie tylko
do klas: VI i VII oraz do klas II i III wygaszanego też gimnazjum.
Wszystkie nasze szkoły dysponują dobrymi warunkami do nauki, odpowiednią kadrą, wyposażeniem i prowadzone są zgodnie z wymaganiami
współczesnej edukacji. Na pewno niczym nie ustępują szkołom prowadzonym przez inne samorządy, przeciwnie
staramy się zapewnić w nich dzieciom
i młodzieży jak najlepsze warunki. Nie
szczędzimy na ich prowadzenie środków. Przyznajemy stypendia motywacyjne i sportowe. Najlepszych uczniów
z matematyki, fizyki i informatyki objęliśmy programem „Zdolni z Pomorza”. Realizujemy też programy, które
przyczyniają się do rozwoju i lepszego
dostosowania naszego szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy. Wysyłamy młodzież na praktyki zagraniczne do Hiszpanii i Niemiec.
Organizujemy wymiany młodzieży, realizujemy wspólnie programy i
projekty. Szkoły nasze współpracują
z uczelniami wyższymi, instytucjami
kultury, organizacjami pracodawców.
Na szczególne podkreślenie zasługuje współpraca z przedsiębiorcami prowadzącymi m.in. renomowane hotele i
ośrodki wypoczynkowe w Ustce oraz z
zakładami pracy w zakresie kształcenia zawodowego, do którego przywiązujemy dużą wagę.
W tym roku na przykład firma
Morpol S.A. zaproponowała wyjątkowe
warunki dla młodzieży, która zdecyduje się rozpocząć naukę w klasach, które chce objąć swoim patronatem. O tej
szczególnej ofercie piszemy w naszym
Informatorze, tak samo jak o edukacji morskiej i sportowej w usteckim Liceum Ogólnokształcącym, wchodzącym w skład tamtejszego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych.
Po ukończeniu tej edukacji uczniowie otrzymują świadectwa młodszego

marynarza pokładowego oraz książeczki żeglarskie. Mogą zatrudnić się w
gospodarce morskiej, a w dalszej perspektywie dojść nawet do stopnia kapitana żeglugi wielkiej.
Edukację tę ogólniak prowadzi
od 2012 roku, w 2015 zakończyli ją
pierwsi absolwenci. Teraz uprawnienia
morskie zdobywają kolejne roczniki.
Na pewno warto do nich dołączyć, tak
samo jak do uczniów, którzy rozpoczęli
naukę w klasie sportowej o specjalności piłka nożna. Z nowym rokiem szkolnym 2017/2018 będzie można bowiem
pójść jeszcze do klasy sportowej przygotowującej przyszłych zawodników
piłki ręcznej.
W tym miejscu muszę koniecznie
dodać, że ustecki ogólniak i technikum,
to prawdziwa kuźnia młodzieżowych
talentów sportowych. Klaudia Maruszewska, absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w ubiegłym roku została
mistrzynią świata juniorów w rzucie
oszczepem, a Kamil Aniszewski z technikum jest mistrzem Polski juniorów w
biegu przez płotki.
Młodzi informatycy z Zespołu
Szkół Agrotechnicznych w Słupsku pomagają np. w przygotowaniu i zabezpieczaniu jednej z największych imprez
informatycznych w Polsce - Game Festiwal w Gdyni. Młodzieżowy Ośrodek
Socjoterapii w Ustce i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
należą do wyróżniających się w kraju.
Wybierając miejsce dalszej edukacji warto wiedzieć więcej o pracy
szkół. Swoją wypowiedzią staram się
w tym pomóc i zachęcić do nauki w naszych szkołach. W powiecie słupskim
mamy je bardzo dobre, i mam nadzieję, że wybór nie będzie trudny.
Zdzisław Kołodziejski
Starosta Słupski

Zespół Szkół Agrotechnicznych
im. Władysława Reymonta w Słupsku
WYBORU MUSISZ DOKONAĆ SAM

Zespół Szkół Agrotechnicznych 2 czerwca br.
będzie obchodził 65-lecie istnienia.
To dowód na to, że „rolniczak” podąża z duchem
czasu i łączy doświadczenie z młodością.
Liczba przyjmowanych każdego roku nowych
uczniów najlepiej świadczy o marce szkoły
i jej popularności wśród młodzieży!

WYKSZTAŁCENIE
JAK UBRANIE...

Iwona Wojtkiewicz
dyrektor ZSA

Indywidualizm, samodzielność, odpowiedzialność - to cechy, które propagujemy wśród
naszych uczniów. Bez nich trudno sobie poradzić
w ciągle zmieniających się warunkach, gdy trzeba szybko podejmować decyzje, przekwalifikować
się, nauczyć nowego języka czy odnaleźć w trudnych sytuacjach. Dlatego co roku poszerzamy naszą
ofertę edukacyjną. Proponujemy ciekawe kierunki
nauki, realizujemy nowoczesny program wychowawczy nastawiony na bezpieczeństwo uczniów,
zwalczanie agresji i zapobieganie uzależnieniom.
W myśl zasady: „Wykształcenie, podobnie jak ubranie powinno być starannie dopasowane do osoby,
zbyt małe uwiera, za obszerne śmieszy”, staramy
się indywidualizować pracę z uczniami, stwarzać
najlepsze warunki do nauki i rozwoju talentów. Jesteśmy szkołą dla każdego ucznia: wybitnego, ambitnego, średniego, a także takiego, który nie wierzy
w swoje umiejętności.

„Rolniczak” przyciąga uczniów. To szkoła
przyjazna uczniom i otwarta na wszystko, co nowe.

NA KOGO CZEKAMY?
Naszą ofertę kierujemy do wszystkich absolwentów szkół gimnazjalnych. Jest
w naszej szkole miejsce zarówno dla uczniów bardzo zdolnych, jak i tych, którzy
pod okiem fachowców rozbudzą swoje zainteresowania i wyuczą się wybranego
zawodu. Zespół Szkół Agrotechnicznych wpisał się na stałe w krajobraz Słupska.
Ostatnio zmienił się nasz wizerunek. Dzięki przeprowadzonej termomodernizacji,
budynki szkolne pięknie wkomponowały się w otaczającą je zieleń. Całe otoczenie
szkoły jest zasługą naszych uczniów, którzy je projektują i dbają, by zawsze wyglądało zachęcająco, sprzyjało wypoczynkowi podczas przerw i efektywnej nauce.

NASZA OFERTA EDUKACYJNA
NA ROK szkolny 2017/2018

Technikum Nr 6
(Czteroletnie)
PROPONUJEMY NAUKĘ
NASTęPUJĄCYCH
zawodów:
TECHNIK OCHRONY
ŚRODOWISKA
Przedmioty realizowane w zakresie
rozszerzonym: biologia, matematyka.

Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie specjalistów z zakresu
ochrony środowiska, którzy umiejętnie analizować będą czynniki środowiskowe oraz podejmować inne działania w zakresie ochrony środowiska. Wyodrębnione kwalifikacje: R7 - ocena
stanu środowiska, R8 - planowanie i realizacja
zadań związanych z ochroną środowiska.

TECHNIK TECHNOLOGII
ŻYWNOŚCI
Przedmioty realizowane w zakresie
rozszerzonym: chemia, matematyka.
Nauczanie obejmuje wiedzę o metodach wytwarzania, przetwarzania, utrwalania i przechowywania żywności, nadzorowaniu procesów
technologicznych w koncernach i zakładach produkujących żywność, sporządzaniu własnych
receptur, ustalaniu norm dla wyrobów spożywczych, wdrażaniu ich do produkcji. Wyodrębnione kwalifikacje: T2 - produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń,
T16 - organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.
TECHNIK GEODETA
Przedmioty realizowane w zakresie
rozszerzonym: geografia, matematyka.
Wyodrębnione kwalifikacje: B34 - wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych
oraz opracowanie wyników pomiarów, B35 - obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych, B36

Uczniowie z certyfikatami Europass i Europass CV potwierdzającymi odby
praktyki za granicą, które ułatwią im
atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy w z

- wykonywanie prac geodezyjnych związanych z
katastrem i gospodarką nieruchomościami.
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG
GASTRONOMICZNYCH
Przedmioty realizowane w zakresie
rozszerzonym: biologia, matematyka.
Program nauczania obejmuje wiedzę o zdrowym odżywianiu, układaniu jadłospisów, żywieniu dietetycznym, bezpieczeństwie zdrowotnym,
wartościach energetycznych potraw, o organizacji
bankietów i innych imprez okolicznościowych,
aranżacji pomieszczeń itp. Wyodrębnione kwalifikacje: T6 - sporządzanie potraw i napojów, T15
- organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
TECHNIK ARCHITEKTURY
KRAJOBRAZU
Przedmioty realizowane w zakresie
rozszerzonym: biologia, matematyka.
Wyodrębnione kwalifikacje: R21 - projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych

Mobilność
ycie
zdobycie
zawodzie.

obiektów architektury krajobrazu, R22 - organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.
TECHNIK INFORMATYK
Przedmioty realizowane w zakresie
rozszerzonym: fizyka, matematyka.
Wyodrębnione kwalifikacje: E12 - montaż i
eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, E13 - projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, E14 - tworzenie aplikacji internetowych i
baz danych oraz administrowanie bazami.
TECHNIK URZĄDZEŃ
I SYSTEMÓW ENERGETYKI
ODNAWIALNEJ
Przedmioty realizowane w zakresie
rozszerzonym: fizyka i matematyka.

Wyodrębnione kwalifikacje: B21 - montaż
urządzeń systemów energetyki odnawialnej, B22
- eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Prognozy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakładają, że do 2035 roku może powstać
nawet 200 tys. nowych miejsc pracy związanych z
pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych!
TECHNIK ANALITYK
Przedmioty realizowane w zakresie
rozszerzonym: chemia, matematyka.
Na kierunku tym przygotowywani są analitycy do pracy w laboratoriach badawczych o profilu przemysłowym, spożywczym, kryminalnym i
medycznym. Łatwiej będzie po ukończeniu tego
kierunku wybrać się na medycynę. Wyodrębnione kwalifikacje: A59 - przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych, A60 - wykonywanie badań
analitycznych.

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 6
z Oddziałami Integracyjnymi (Trzyletnia)
Po raz pierwszy w tym roku!

TRZY BARDZO DOBRE
ZAWODY
KUCHARZ
Wyodrębnione kwalifikacje: T6 - sporządzanie potraw i napojów.
Nauka obejmuje przygotowanie przyszłych
kucharzy do pracy w restauracjach, barach, hotelach, kuchniach ośrodków wypoczynkowych i
innego żywienia, pozwala poznać współczesne
procesy technologiczne i obsługę najnowszej generacji sprzętu gastronomicznego.
OPERATOR MASZYN I URZąDZEŃ
PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
Wyodrębnione kwalifikacje: T2 - produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń.
Zawód związany z przetwórstwem spożywczym jest zawodem deficytowym, a zatem po

ukończeniu tej szkoły na pewno będzie można
znaleźć pracę u lokalnych pracodawców. Nauka
obejmuje przygotowanie surowca do produkcji
wyrobów spożywczych, obsługę maszyn i urządzeń, wytwarzanie półproduktów i gotowych
produktów.
OGRODNIK
Wyodrębnione kwalifikacje: R5 - zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych.
Szkoła nasza przygotowuje uczniów do zakładania i pielęgnowania sadów i ogrodów,
zbierania, przechowywania i przygotowania
produktów ogrodniczych do sprzedaży wyrobów bukieciarskich. Nasi absolwenci znajdują
zatrudnienie w gospodarstwach ogrodniczych
oraz są przygotowani do prowadzenia własnej
firmy ogrodniczej. Umożliwiamy kształcenie w
klasie integracyjnej.

WYDARZENIA NIEPOWSZEDNIE
W szkole czas odmierzany jest w specyficzny sposób. To kolejne dzwonki, sprawdziany,
egzaminy napędzają machinę szkolnego świata. W tę odmienną perspektywę wpisują się
wydarzenia niepowszednie, które zatrzymują
wskazówki zegara i pozwalają dokonać oglądu
rzeczywistości szkolnej. Świetną okazją, by to
uczynić są jubileusze.
Zespół Szkół Agrotechnicznych 2 czerwca
będzie świętował 65-lecie istnienia. To dowód na to, że „rolniczak” podąża z duchem
czasu, łączy doświadczenie z młodością. Nie
jest jedynie instytucją, a zwartym zespołem
stworzonym przez pokolenia uczniów, ich rodziców, nauczycieli, którzy oddali szkole swoje umiejętności, entuzjazm i serce. Gromadzą

CO JESZCZE
U NAS?
Współpracujemy z partnerami zagranicznymi, wdrażamy programy pomocowe Unii Europejskiej. Jesteśmy beneficjentem programu Erasmus+, dzięki któremu nasza młodzież może
odbywać praktyki zawodowe w Hiszpanii. Bierzemy udział w projekcie „Zdolni z Pomorza.
Pomorskie - Dobry kurs na edukację”, którego
zadaniem jest wzmocnienie szkolnictwa zawodowego. Dzięki niemu otrzymujemy nowoczesny
sprzęt i nasi uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach.
Każdego roku uczeń naszej szkoły zostaje
stypendystą Prezesa Rady Ministrów. Mamy stypendystów Starosty Słupskiego, przyznajemy stypendia naukowe i za osiągnięcia sportowe, a także specjalne stypendia motywacyjne dla uczniów
klas pierwszych! Nasi uczniowie są finalistami Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Olimpiady
Wiedzy Umiejętności Rolniczych, Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy Ekologicznej, Powiatowego
Konkursu Ortograficznego. Odnosimy sukcesy w

się tu osoby twórcze, kreatywne, barwne.
To dzięki nim „rolniczak” przyciąga nowych
uczniów, jest przyjazny i otwarty na wszystko, co nowe.
Zapraszamy do naszej szkolnej rodziny, po
wiedzę, wcześniej na uroczystości związane
z 65-leciem szkoły. Będzie można przyjrzeć się
nam bliżej, poznać, zobaczyć, porównać potem
z innymi szkołami. Nie mamy nic do ukrycia i
czego się wstydzić.
Jesteśmy jedną z największych szkół w
Słupsku, szkołą bardzo nowoczesną. Tak było
zawsze, jest i liczymy, że nadal tak będzie, dzięki zaangażowaniu naszych nauczycieli i kolejnym rocznikom uczniów, którzy przyjdą do nas
po wiedzę.

Słupskiej Olimpiadzie Młodzieży. Prężnie działa
nasz Klub Wolontariusza, Samorząd Uczniowski
i Rada Młodzieży.
Prowadzimy koła przedmiotowe, dodatkowe
zajęcia dla maturzystów, zajęcia przygotowujące do egzaminów potwierdzających kwalifikacje
zawodowe. Działa u nas Młodzieżowe Centrum
Edukacji Ekologicznej, koło recytatorskie, zespół wokalny i taneczny, Liga Ochrony Przyrody.
Odbywają się liczne warsztaty, konferencje, prelekcje i wystawy. Można zdobyć u nas prawo
jazdy kategorii T.
Posiadamy pięć nowoczesnych pracowni
komputerowych, w każdym miejscu szkoły jest
dostęp do bezprzewodowego Internetu. Działa pracownia rzeźbiarska, w której po zajęciach
szkolnych można za darmo nauczyć się sztuki
rzeźbienia w drewnie.
W szkolną tradycję wpisały się takie uroczystości, jak Dzień Edukacji Narodowej (nauczyciele występują co roku w humorystycznych
spektaklach, budząc radość braci szkolnej) czy
refleksyjna Wigilia z jasełkami (wystawianymi
przez uczniów). Wspieramy takie akcje charytatywne, jak: Wielka Orkiestra Świątecznej

Pomocy, Góra Grosza, Szlachetna Paczka, pomagamy zwierzętom ze słupskiego schroniska.
Nasze klasy wyposażone są w tablice multimedialne. Mamy własne boisko, swoją salę
gimnastyczną, profesjonalnie wyposażoną siłownię, bardzo nowoczesną pracownię chemiczną. Młodzież uczy się u nas samodzielności i pracy w grupie.
Nasi uczniowie mają poczucie własnej wartości, znają i szanują tradycje narodu, regionu,
czują się obywatelami Europy. Nasza szkoła jest
otwarta i demokratyczna, panuje u nas atmosfera partnerstwa i życzliwości. Celem naszej
pracy jest służenie uczniom, a miernikiem sukcesu jest ich satysfakcja i prestiż, jaki mają w
środowisku.

CO MÓWIĄ NASI
UCZNIOWIE?

Agata, I kl. technik energii odnawialnej: - Podoba mi się, że mimo nauki odbywają
się tu liczne akcje, konkursy, w których wszyscy
chętnie biorą udział. Dzięki temu możemy spędzić ze sobą czas i poznać się bliżej. Jest wiele

Zajęcia z analityki
odbywają się w nowocześnie
wyposażonej pracowni
chemicznej.

kółek zainteresowań. Każdy znajdzie coś dla siebie, w czym będzie się spełniać.
Ola, II kl. technik energii odnawialnej:
- Teren wokół „rolniczaka” jest oazą ciszy i spokoju. Bardzo lubię siedzieć w słoneczny dzień na
ławce przed szkołą, otulona zapachem kwiatów.
Na drzewach mieszkają zaprzyjaźnione sroki. Jesienią wokół boiska rosną grzyby!
Weronika, II kl. technik usług żywienia: - Pierwsze dni w mojej szkole były bardzo
stresujące. Szybko jednak okazało się, że rówieśnicy są bardzo w porządku, nauczyciele mili,
pomocni i znajdują wspólny język z uczniami.
Angelika, kl. II technik analityki: - Pamiętam, jakim ogromnym problemem jeszcze
rok temu był dla mnie wybór szkoły. Dzisiaj
wspominam tamten czas z uśmiechem. Dokonałam jednego z lepszych wyborów. Poznałam wiele wspaniałych osób, przyjaźnie nastawionych i optymistycznie podchodzących do
wszystkich szkolnych wyzwań. Rano chce mi się
wstawać z łóżka.

TYLKO U NAS!

»» Rolniczak Lan Party - największa na Pomorzu
Środkowym impreza gamingowa!
»» Agro Cross - wielki bieg przełajowy dla II i III klas gimnazjum!
»» Powiatowa Olimpiada Pierwszej Pomocy dla Uczniów
Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych!
»» Praktyki zawodowe w hiszpańskiej Andaluzji!
»» Treningi z koszykarzami Energa Czarni!
»» Zajęcia na basenie ze Szkołą Pływacką AQUASWIM!
»» Klasy objęte patronatem liczących się na rynku pracy firm:
Hotelu Lubicz w Ustce, KDC „Pomorzanka”, Restauracji
„Słupskie Smaki”, Przedsiębiorstwa Przetwórstwa Rybnego
„Łosoś”, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej!
»» Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego!
»» Pracownia gastronomiczna na miarę XXI wieku otwarcie w nowym roku szkolnym 2017/2018!
»» Laboratorium chemiczne wyposażone w sprzęt najnowszej generacji!
»» Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej - wyjazdy do miast partnerskich!
»» Uczestnictwo w programie IT SZKOŁA - dostęp do platformy Dream Spark!
»» Fitness crossfit - treningi cardio, fatburn, dance, step, shape, stretch!
»» Możliwość sprawdzenia się podczas organizacji
i obsługi Gdynia Game Festiwal!
»» Wyjazdy na Międzynarodowe Targi Poznańskie!

Prowadzimy nabór elektroniczny.
Szukajcie nas pod nazwą: Technikum nr 6
i Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6
z Oddziałami Integracyjnymi w Słupsku
Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta
76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 36, tel. 59 845 64 48, faks 59 845 67 53
e-mail: zsa.slupsk@wp.pl, www.zsa.slupsk.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych w Ustce
KSZTAŁCENIE OGÓLNE I PRAKTYCZNE

W Liceum Ogólnokształcącym
proponujemy klasy - politechniczną,
humanistyczną, sportową i edukację morską!
W Technikum - m.in. klasy patronackie Firmy
HYDRO-NAVAL i MORPOL S.A. W przypadku
tej ostatniej z bezpłatnymi książkami, dowozem
do szkoły, stypendiami i benefitami socjalnymi!

RÓWNAJ DO NAJLEPSZYCH!
„Semper in altum - Zawsze wzwyż” - to słowa,
które co roku wypowiadają składający ślubowanie
uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. Można by powiedzieć,
że ta piękna łacińska formuła czyni tekst uczniowskiej
przysięgi bardziej podniosłym, mądrzejszym. Ale są
to też dla naszych uczniów i dla nas, nauczycieli oraz
pracowników szkoły słowa, które zobowiązują do takiej
pracy każdego dnia. Jedni mogą lepiej się uczyć, zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności, poprawiać
swoje wyniki w sporcie, rozwijać talenty, inni kształtować i poprawiać swoje relacje z ludźmi, stwarzać im
lepsze warunki do nauki i pracy. Ważne jest, aby wszyJózef Masłowski
scy potrafili później odnaleźć się w życiu i normalnie
dyrektor ZSOiT
funkcjonować w interesującym, ale też trudnym i wymagającym, współczesnym świecie.
Do tego właśnie przygotowujemy naszych absolwentów. Jesteśmy przekonani, że czas spędzony w naszej szkole nie tylko zapewni zdobycie odpowiedniej
wiedzy, wykształcenia, zawodu, ale także pozwoli uwierzyć we własne siły i możliwości, znaleźć miejsce w życiu. Będzie niewątpliwie czasem intensywnej pracy,
ale także wielu radości i przyjemności, ciekawych znajomości i przyjaźni, które
przetrwają całe życie.
W czym nasza oferta jest lepsza, bardziej atrakcyjna od innych? Przekonajcie się sami.
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Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika
DWIE KLASY PIERWSZE
KLASA IA - PODZIELONA
NA DWIE GRUPY
GRUPA POLITECHNICZNA realizować
będzie rozszerzenia z matematyki, fizyki i języka
angielskiego. Przeznaczona jest dla przyszłych
twórców nowych technologii, konstruktorów, inżynierów, wynalazców, naukowców - matematyków, fizyków, informatyków, być może też twórców
innych, nowych dyscyplin naukowych. Oferujemy dobrze wyposażone pracownie oraz sporządzanie rysunków i projektów w programie CAD.
GRUPA HUMANISTYCZNA realizować
będzie rozszerzenia z języka polskiego, historii,
wiedzy o społeczeństwie lub języka angielskiego. Przeznaczona jest dla przyszłych prawników,
filologów, politologów, dziennikarzy, aktorów,
twórców kultury i sztuki.
KLASA IB SPORTOWA
O SPECJALNOŚCI PIŁKA RĘCZNA
I PIŁKA NOŻNA
Klasa ta będzie kontynuować tradycje usteckich
klubów sportowych „Szczypiorniak” i „Jantar” - we
współpracy z nimi chcemy kształcić przyszłe kadry
polskiego sportu. Oferujemy wykwalifikowaną kadrę trenerską i bardzo dobre warunki (hala sportowa, siłownia, obiady w szkolnym bufecie).
Uczniowie obecnej I klasy sportowej o specjalności piłka nożna mają już sukcesy. Zajęli
II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju KASZUB
CUP 2016 w Luzinie i awansowali do Młodzieżowych Mistrzostw Polski U - 16 w Białymstoku.

Są wicemistrzami Polski w piłce nożnej halowej
w kategorii Futsal.
Klaudia Maruszewska - absolwentka LO
w roku 2016 została mistrzynią świata juniorów
w rzucie oszczepem.
Seweryn Wysokiński z kl. II LO osiąga
sukcesy w żeglarstwie, pływając jako sternik.
Awansował do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata Juniorów klasy 420 w San Remo we
Włoszech i Mistrzostwa Europy Juniorów klasy
420 nad Balatonem na Węgrzech.
Kamil Aniszewski z kl. III technikum zdobył złoty medal w biegu na 400 m przez płotki
na Mistrzostwach Polski Juniorów.

EDUKACJA
MORSKA TYLKO
W NASZEJ
SZKOLE!
Już ponad cztery lata (od września 2012 r.)
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce realizowany jest program edukacji
morskiej. Obejmuje uczniów liceum i technikum,
a szczególnie zainteresowanym daje możliwość
zdobycia nie tylko wiedzy i umiejętności związanych z realizacją morskich pasji, ale także
uprawnień pozwalających znaleźć interesującą
i satysfakcjonującą pracę po ukończeniu szkoły.
Program realizowany jest we współpracy z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, a
także Urzędem Morskim w Słupsku, Akademią
Pomorską w Słupsku, a od marca 2014 roku również z Międzynarodową Federacją Szkół Żeglarskich ISSA. W jego realizację mocno angażują się nauczyciele, którzy towarzyszą uczniom w
zajęciach, sami w nich uczestniczą i sami także
zdobywają kolejne umiejętności i morskie patenty. Zajęcia odbywają się w szkole oraz w CSMW
w Lędowie, w porcie lub na pełnym morzu, na

poligonie. Uczniowie zgłębiają wiedzę teoretyczną i
praktyczną na zajęciach,
które prowadzą specjaliści
z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu w CSMW.
Uczniom udostępnia się
sale wykładowe i pracownie,
w których nie tylko poznają
dawne i obecne urządzenia
okrętowe, ale także wykonują konkretne zadania, np. na
mapach nawigacyjnych czy
symulatorach mostka kapitańskiego. Mogą poczuć
się jak prawdziwi marynarze odpowiedzialni
za losy swoich jednostek i załóg. Zajęcia te cieszą się ogromnym zainteresowaniem i uznaniem
uczniów, którzy mają także możliwość uczestniczenia w organizowanych co roku obozach w Jarosławcu, gdzie zdobywają uprawnienia żeglarskie
i motorowodne. Uprawnienia w zakresie bezpieczeństwa zdobywają na dwutygodniowym zintegrowanym kursie bezpieczeństwa, obejmującym
cztery kursy podstawowe: indywidualne techniki
ratunkowe, podstawową ochronę przeciwpożarową, pomoc medyczną, bezpieczeństwo własne
i odpowiedzialność wspólną. Udział w obozach
i szkoleniach wymaga niewątpliwie ogromnego
zaangażowania, wysiłku intelektualnego i fizycznego, ale jest cennym doświadczeniem i wielką
przygodą. Uczniowie, którzy rozpoczęli realizację
programu we wrześniu 2012 roku przez trzy lata
zrealizowali trzy etapy kształcenia morskiego i
opuścili mury szkoły jako jej absolwenci w kwietniu 2015 roku. Uzyskali uprawnienia żeglarskie,
motorowodne i ratownicze. Teraz uprawnienia
te zdobywają kolejne roczniki. Po ukończeniu
kursów bezpieczeństwa uczniowie otrzymują świadectwa młodszego marynarza
pokładowego oraz książeczki żeglarskie.
Mogą zatrudnić się w gospodarce morskiej od
razu po ukończeniu szkoły, a w dalszej perspektywie dojść w sposób kursowy nawet do stopnia
kapitana żeglugi wielkiej.
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Technikum
(Czteroletnie)
TECHNIK HOTELARSTWA
Przedmioty realizowane w zakresie
rozszerzonym: geografia, język obcy.
Program nauczania obejmuje: przedmioty ogólne, kompleksową obsługę gości hotelowych, organizowanie pracy w hotelu, organizowanie usług gastronomicznych, turystycznych
i rekreacyjnych, architekturę wnętrza hotelu,

prowadzenie korespondencji i obsługę nowoczesnego sprzętu biurowego. Praktyki zawodowe
uczniowie odbywają w usteckich hotelach, domach wczasowych i pensjonatach. Kształcenie
obejmuje naukę trzech języków: angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego oraz do wyboru - norweskiego. Wyodrębnione kwalifikacje: T11 - planowanie i realizacja usług w recepcji, T12 - obsługa
gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG
GASTRONOMICZNYCH
Przedmioty realizowane w zakresie
rozszerzonym: chemia i język obcy.
Uczniowie mają możliwość zdobycia najwyższych kwalifikacji zawodowych pod okiem

fachowców - szefów kuchni renomowanych i cenionych w kraju oraz za granicą hoteli - Lubicz i Grand
Lubicz. Szkoła posiada doskonale przygotowaną
kadrę pedagogiczną i profesjonalnie wyposażoną
pracownię gastronomiczną. Kwalifikacje wyodrębnione: T6 - sporządzanie potraw i napojów, T15
- organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

KLASY PATRONACKIE
FIRMY MORPOL S.A.
W roku szkolnym 2017/2018 po raz
pierwszy zostaną utworzone klasy patronackie Firmy MORPOL S.A. Proponujemy naukę
w zawodach:

TECHNIK MECHANIK
TECHNIK MECHATRONIK

W ramach współpracy z firmą MORPOL
uczniowie klas patronackich będą zdobywali
wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w naszej szkole, a praktyczne kształcenie zawodowe będzie realizowane w firmie
MORPOL.

MORPOL S.A. PROPONUJE
UCZNIOM TYCH KLAS:

• stypendia,
• wynagrodzenie za praktyki,
• wyjazdy do zaprzyjaźnionych firm za granicą
(zajmujących się tą samą branżą),
• wycieczki,
• benefity socjalne w postaci stroju roboczego
i stroju sportowego,
• wyposażenie w książki i zeszyty,
• bezpłatny transport do szkoły,
• karnety, np. na basen czy siłownię.
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Branżowa Szkoła I Stopnia
(Trzyletnia)
NOWY ZAWÓD:

MECHANIK - MONTER
MASZYN I URZĄDZEŃ

Klasa pod patronatem Firmy MORPOL S.A.,
która podobnie jak w przypadku dwóch klas
technikalnych, proponuje uczniom:
• stypendia,
• wynagrodzenie za praktyki,
• wyjazdy do zaprzyjaźnionych
firm za granicą (zajmujących się
tą samą branżą),
• wycieczki,
• benefity socjalne w postaci stroju roboczego i stroju sportowego,
• wyposażenie w książki i zeszyty,
• bezpłatny transport do szkoły,
• karnety, np. na basen czy siłownię.
Jest to propozycja dla osób, które pragną szybko zdobyć konkretny
zawód, być niezależnym finansowo i
znaleźć zatrudnienie zaraz po ukończeniu szkoły.
KLASA
WIELOZAWODOWA
Proponujemy w ramach jednej
klasy kształcenie w zawodach:
• kierowca-mechanik pojazdów
samochodowych,
• kucharz,
• piekarz,
• stolarz,
• fryzjer.

Każdy uczeń zawodu kierowca-mechanik pojazdów zdobędzie prawo jazdy kategorii B i
podstawy do zdobywania kolejnych kwalifikacji
podczas specjalistycznych szkoleń dla kierowców. Wyodrębnione kwalifikacje: A69 - eksploatacja środków transportu drogowego (kierowcamechanik), T6 - sporządzanie potraw i napojów
(kucharz), A19 - wykonywanie zabiegów fryzjerskich (fryzjer), T3 - produkcja wyrobów piekarskich (piekarz).

PRAKTYKI
ZAGRANICZNE
Uczniowie naszej szkoły zdobywają doświadczenie zawodowe podczas zajęć w szkole, poza
szkołą (w Centrum Kształcenia Praktycznego w
Słupsku, zakładach pracy, hotelach i ośrodkach
wczasowych na terenie Ustki), a także od kilku już
lat na praktykach zagranicznych realizowanych
w ramach projektu „Bądź konkurencyjny na rynku pracy”. Praktyki odbywają się w Niemczech (w
Schkeuditz) i w Hiszpanii (w Granadzie). Opiekunami uczniów są nauczyciele naszej szkoły. Podczas pobytu młodzież pracuje w firmach i zakładach pracy zgodnie ze swoim zawodem, a w czasie
wolnym korzysta z atrakcji kulturalnych i turystycznych. W Niemczech np. zwiedza Berlin, Drezno, Park Rozrywki Belantis. W Hiszpanii poznaje
Malagę, Sewillę, Gibraltar, zwiedza zabytki, poznaje kulturę i obyczaje tego kraju. Uczy się języka
hiszpańskiego, który kończy się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu. Uczniowie otrzymują pełne
wsparcie finansowe i organizacyjne, w tym kieszonkowe, które mogą wydawać na własne potrzeby.

ZAJĘCIA
W RENOMOWANYCH
PRACOWNIACH
I ZAKŁADACH
Zajęcia w pracowniach praktycznej nauki
zawodu nigdy nie są nudne. W naszym zespole szkół dysponujemy doskonale wyposażoną
pracownią hotelarską i gastronomiczną. Współpracujemy m.in. z firmami HYDRO-NAVAL i
MORPOL S.A., dzięki czemu uczniowie mają
szansę zdobyć wiedzę i umiejętności techniczne
spełniające wymogom rynku pracy i ułatwiające
znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie. Firma
HYDRO-NAVAL umożliwia korzystanie w procesie kształcenia z nowoczesnych maszyn, stosowanych technologii, materiałów oraz doświadczenia swoich specjalistów. Stwarza to szerokie
możliwości rozwoju osobistego i zawodowego.
Zakład planuje organizację dodatkowych kursów specjalistycznych, ćwiczeń i warsztatów.
Partnerami naszej szkoły są ekskluzywne, nowoczesne i ogromnie cenione w kraju i za granicą
(o czym świadczy duża liczba zagranicznych gości),

WZMOCNIENIE
SZKOLNICTWA
ZAWODOWEGO
Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał
powiatowi słupskiemu dofinansowanie na podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego i dostosowanie do potrzeb rynku pracy.
Dofinansowanie zostało przyznane ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020. Łączny jego wydatek to 1 566 732 zł: 783 366 zł na podniesienie
jakości szkolnictwa zawodowego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej oraz organizacje
kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego, 617 758 zł - także na podniesienie jakości
szkolnictwa zawodowego, ale poprzez dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb
rynku pracy i zwiększenie zatrudnialności absolwentów szkół zawodowych. Umowy o dofinansowanie podpisane zostały 9 listopada ub. roku.
Łączny koszt realizacji projektów, razem ze
środkami własnymi powiatu to ponad 1,6 mln
złotych (941 843 zł i 686 397 zł). Pracownia
gastronomiczna zostanie utworzona w Zespole
Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, doposażone w sprzęt zostaną też inne pracownie w ZSA
w Słupsku i Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych w Ustce, który kształci również
młodzież w zawodach technikalnych. Zakupiony
sprzęt doposaży pracownie: gastronomiczną, architektury krajobrazu, hotelarską, ochrony środowiska i analityczną.

Jeden z projektów zakłada również przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach kształcenia
ustawicznego, m.in. z obsługi aparatury i sprzętu
analitycznego, florystycznego, nauki jazdy ciągnikiem, architektury krajobrazu, obsługi programu
AUTOCAD, podstawy przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej, języka angielskiego w branży gastronomicznej, carvingu, baristy, barmańskiego i nauki jazdy kat. B.
Wsparciem zostanie objętych 270 uczniów i
25 nauczycieli kształcenia zawodowego w trzech
branżach kluczowych: turystyka, sport i rekreacja,
środowisko i chemia lekka. Uczniowie objęci zostaną dodatkowymi stażami i praktykami zawodowymi realizowanymi u pracodawców, wykraczającymi poza podstawę programową, szkoleniami
i kursami specjalistycznymi, zajęciami organizowanymi wspólnie z pracodawcami i uczelniami
wyższymi, dodatkowymi zajęciami z języka angielskiego zawodowego, zaś nauczyciele - stażami,
kursami i szkoleniami doskonalącymi, studiami
podyplomowymi oraz siecią współpracy i samokształcenia. Program realizowany będzie przez
dwa najbliższe lata, tj. w 2017 i 2018 roku.
Szkoły powiatu słupskiego, w tym ponadgimnazjalne zostały objęte także realizowanym w
województwie pomorskim programem „Zdolni z
Pomorza”, skierowanym do uczniów szczególnie
uzdolnionych z matematyki, fizyki i informatyki.
W Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
znajduje się Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego, które dokonuje naboru uczniów do
tego programu i go realizuje. Wyłonieni uczniowie korzystają z dodatkowych zajęć organizowanych w ZSA i na wyższych uczelniach oraz zapraszani są do udziału w obozach i wycieczkach
tematycznych.

pięciogwiazdkowe hotele - Lubicz i Grand Lubicz
w Ustce. Tutaj nasi uczniowie mają szansę zdobyć
umiejętności i kompetencje na najwyższym poziomie,
uczestniczą w tworzeniu wyjątkowego produktu turystycznego. W hotelach tych znajdują zatrudnienie.
W marcu ub. roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy „Kolację Przyjaciół Szkoły”, przygo-

towaną przez naszych uczniów wspólnie z pracownikami hotelu Grand Lubicz. Ekskluzywna
kolacja na ponad sto osób była prawdziwym wyzwaniem, zakończonym sukcesem. Nasi uczniowie stali się bohaterami wieczoru. Przygotowywanie takich kolacji jest działaniem cyklicznym
naszej szkoły.

Biblioteka jest fajnym miejscem. Tutaj mieści się
siedziba Samorządu Szkolnego, powstają ciekawe
pomysły i rodzą się nowe przedsięwzięcia.

FAJNE MIEJSCE!
Może wydawać się to dziwne, ale u nas biblioteka jest fajnym miejscem. Nie znaczy to, że wszyscy
uczniowie są zaraz gorliwymi czytelnikami (choć z
czytaniem książek jest całkiem nieźle), ale faktycznie jest to jedno z najczęściej odwiedzanych i lubianych przez uczniów miejsc. Bibliotekarki dbają
o interesujący księgozbiór, ale także o dobrą atmosferę. Do biblioteki zawsze można przyjść, poszukać niezbędnych informacji, przygotować się
do zajęć i konkursów albo po prostu porozmawiać
i miło spędzić czas. Tutaj mieści się też główna
siedziba Samorządu Szkolnego, powstają ciekawe pomysły i rodzą się nowe przedsięwzięcia. Nasi
uczniowie są pomysłowi, kreatywni i pełni energii.
Nauczyciele odkrywają i „szlifują” w nich talenty
aktorskie i wokalne, taneczne i literackie, plastyczne i organizacyjne, naukowe i sportowe.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ORGANIZUJEMY:
Kolorowe Dni
Dzień Przebierańców
Dzień Postaci z Bajek
Szkolne Nocne Maratony Filmowe
Andrzejki
Walentynki
Spotkania z interesującymi ludźmi
Debaty uczniowskie
Akcje w ramach wolontariatu
Konkursy i wystawy
Dzień Ziemi
Wyjazdy do kina i teatru
Dyskoteki
Muzyczne Mikołajki
Dni Języków Obcych
Narodowe Czytanie
Zawody i rozgrywki sportowe
Bieg po Niepodległość
Wyjazdy do Centrum Nauki w Gdyni
Ustecki Festiwal Filmów Amatorskich
Ustecki Konkurs Poezji Śpiewanej
Doświadczenie pokazowe z fizyki
Konkursy języka angielskiego
Dodatkowe zajęcia dla maturzystów i uczniów
przygotowujących się do egzaminów zawodowych
Próbne matury i egzaminy zawodowe.

WYSOKO
W POLSCE
I WOJEWÓDZTWIE!
Dzięki sukcesom uczniów odnoszonym na
olimpiadach i konkursach przedmiotowych
(np. z historii, wiedzy o społeczeństwie, języka
polskiego, fizyki) nasze Liceum Ogólnokształcące zajmuje 26. miejsce w Polsce i 3. w województwie w Ogólnopolskim Rankingu Szkół

Ponadgimnazjalnych 2016. Poza najlepszymi
uczniami, dobrymi wynikami z egzaminów, najlepszymi sportowcami, możemy chwalić się również talentami literackimi naszych uczniów, muzycznymi, wokalnymi i aktorskimi. Dysponujemy
aulą, jakiej inne szkoły mogą nam pozazdrościć
(ze sceną i reżyserką), salą konferencyjną, nowoczesną bazą dydaktyczną, bardzo dobrym wyposażeniem w sprzęt i programy komputerowe,
ładnym i zadbanym otoczeniem.
Działa u nas Centrum Informacji Multimedialnej.

Naszą szkołę można odwiedzić codziennie.
Zachęcamy również do skorzystania z Dnia Otwartego Szkoły,
a także do zaglądania na naszą stronę internetową.
Prowadzimy nabór elektroniczny!
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
76-270 Ustka, ul. Bursztynowa 12, tel. 59 814 71 06
www.zsoitustka.edu.pl

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
w Ustce
PRZYGOTUJEMY DO ŻYCIA

Zapewniamy specjalistyczną pomoc młodzieży zagrożonej
niedostosowaniem społecznym lub demoralizacją, mającej
zaburzenia zachowania i zaniedbania w zakresie realizacji
obowiązku szkolnego. Od 1 września 2017 roku - po dostosowaniu
sieci szkół do nowego ustroju szkolnego - przebywać będzie u nas
młodzież w wieku od 12 do 18 lat. Dotychczasowe
Gimnazjum nr 2 przekształcone zostanie w Szkołę Podstawową
Nr 4 z Oddziałami Gimnazjalnymi. Dokonujemy naboru już do
klasy 6 i 7 Szkoły Podstawowej oraz do klasy II i III Gimnazjum!

KONIEC KŁOPOTÓW!
W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce
udzielana jest pomoc młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub demoralizacją. Głównym problemem, z jakim trafiają do nas dzieci to trudności w
nauce w szkołach rejonowych oraz nieumiejętność odnalezienia się w środowisku. Problemy te na ogół biorą się
z nieprawidłowo funkcjonującej rodziny i środowiska.
Należy pamiętać, że nabór do naszej placówki trwa cały
rok, a wychowankowie kierowani są na wniosek rodzica,
poparty orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Ośrodek nasz funkcjonuje w ramach polskiego
Izabela Krawczyk
systemu edukacji. W najogólniejszym ujęciu celem nadyrektor MOS
szej działalności jest przygotowanie wychowanków do
życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. Młodzież, która trafia do naszej placówki znajduje się w trudnym etapie życia. Aby pomóc jej odnaleźć się w skomplikowanej rzeczywistości,
wypracowana została w naszej placówce innowacyjna, autorska metoda pracy
socjoterapeutycznej, nazywana Treningiem Alternatyw Życiowych. Z założenia
stawia ona na odkrywanie możliwości tkwiących w ludziach młodych, dopiero
kształtowanych i przygotowywanych do dorosłego życia.
Głównym celem Treningu Alternatyw Życiowych jest ułatwienie młodzieży
przebywającej w ośrodku wyboru alternatywnej, lepszej drogi życia. Stąd najpierw nakierowanie uwagi wychowanka na kontynuację nauki w ośrodku, potem ewentualnie na kontynuowanie dalszej nauki lub na pracę zawodową po
opuszczeniu ośrodka. Takie podejście wymusza podjęcie zróżnicowanych działań.
Wiąże się z przetarciem stałego szlaku - mostu pomiędzy wychowankami a społeczeństwem, dzięki któremu, będzie mógł on funkcjonować w warunkach realiów
społecznych.
Nasze działania, poza zapewnieniem realizacji obowiązku szkolnego, w dużej
mierze koncentrują się na zajęciach pozalekcyjnych. W czasie ich prowadzenia wychowankowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i indywidualnych
zdolności. Stanowią one też nieodłączną część wychowania i nauczania.
Placówka nasza korzysta z dorobku współczesnej pedagogiki i socjoterapii.
Funkcjonuje u nas trzynaście kół zainteresowań, wśród nich koło teatralne, które
nie tylko rozwija i rozbudza zainteresowania i uzdolnienia artystyczne wychowanków, ale również odkrywa i pomaga wykorzystywać ich aktorskie możliwości.
Wychowankowie podczas zajęć mają możliwość odreagowania emocjonalnego, nawiązania twórczej współpracy z młodzieżą z innych szkół, ośrodków kultury,
uczą się pisania tekstów scenicznych, gry aktorskiej. Uczą się także obsługi technicznej przygotowanych prezentacji artystycznych.

Ważnym elementem wychowania w naszej placówce jest też sport i są zajęcia
pozalekcyjne. Prowadzimy je we wszystkich grupach wychowawczych, zarówno w
grupie dziewcząt jak i chłopców. Duży wybór dyscyplin sportowych i dobrze przygotowana kadra powodują wyraźny wzrost zainteresowania uprawianiem sportu.
Realizując nasz program edukacyjny i wychowawczy ściśle współpracujemy z lokalnym środowiskiem. Mając świadomość, że szkoła powinna umożliwiać
uczniom zdobywanie wiedzy i uczyć z niej korzystania, że uczenie się jest zbieraniem życiowych doświadczeń; współpraca z lokalnym środowiskiem bardzo nam
w tym pomaga.

PRACUJEMY PRZEZ CAŁY ROK
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzi
działalność przez cały rok szkolny, jako placówka w której przewidziane są ferie szkolne. Zapewniamy wychowankom realizację obowiązku
szkolnego na poziomie szkoły podstawowej (drugi poziom) i gimnazjum oraz całodobową opiekę
w internacie. Podstawową formą organizacyjną
w internacie jest grupa wychowawcza. Opiekę
nad grupą sprawuje co najmniej jeden wychowawca. Klasa szkolna liczy 12 uczniów. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a proces dydaktyczny zorganizowany jest na podstawie ramowego
planu nauczania dla szkół i obejmuje materiał

edukacyjny przewidziany programem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Z chwilą ukończenia szkoły wychowanek traci prawo do przebywania w MOS.
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w naszym
ośrodku realizowane są w 6 grupach, każda liczy do 12 wychowanków. Zajęcia odbywają się w
świetlicach terapeutycznych dostosowanych do
potrzeb młodzieży. Świetlice posiadają wydzieloną część rekreacyjno-wypoczynkową ze sprzętem RTV i dostępem do internetu oraz część
przeznaczoną do zajęć kulinarnych, wyposażoną
w sprzęt AGD. Przebywająca w naszym ośrodku

młodzież mieszka w 2, 3 i 4-osobowych pokojach z aneksami sanitarnymi. Każda klasa ma
przydzieloną salę dydaktyczną. Zainstalowany
nowoczesny monitoring pomaga w zwalczaniu
przejawów niepożądanych zachowań.

•
•
•
•
•

ZAPEWNIAMY:
prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;
wspieranie rozwoju psychofizycznego
uczniów, rozwijanie ich zdolności oraz
zainteresowań;
obiektywne i bezinteresowne ocenianie
uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie;
pomoc w przezwyciężaniu niepowodzeń
szkolnych;
pomoc psychologiczną i pedagogiczną;

• stały kontakt z wychowawcą klasowym i grupowym;
• opiekę podczas lekcji.
•
•
•

•

NASZ PSYCHOLOG:
pracuje z wychowankami wymagającymi pomocy psychologicznej;
kontaktuje się z placówkami prowadzącymi
głęboką terapię i w miarę potrzeb kieruje do
nich wychowanków;
organizuje z pracownikami pedagogicznymi
specjalistyczne zajęcia dla wychowanków; prowadzi obserwacje służące lepszemu poznaniu
każdego wychowanka, wykryciu przyczyn zaburzeń rozwojowych i niepowodzeń szkolnych;
określa kierunki i programy oddziaływań terapeutycznych, wychowawczych
i socjalizacyjnych;

• opracowuje prognozy rozwojowe;
• opiekuje się wychowankami mającymi trudności w przystosowaniu
się do życia w ośrodku.

•
•
•

•

•
•
•
•

NASZ PEDAGOG:
organizuje i prowadzi zajęcia specjalistyczne i wychowawcze;
współdziała w sprawach wychowanków z administracją
oświatową;
podejmuje działania zmierzające
do uregulowania sytuacji prawnej, majątkowej i mieszkaniowej
wychowanków;
organizuje współpracę wychowawców z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanków.
NASI WYCHOWAWCY:
przygotowują wychowankom kontrakty indywidualnego programu terapeutycznego na
czas ich pobytu w ośrodku;
wspierają wychowanków podczas zajęć dydaktycznych, socjoterapeutycznych
i samoobsługowych;
inspirują i wspomagają działania zespołowe
wychowanków, utrzymują stały kontakt z ich
rodzicami i opiekunami prawnymi;
realizują programy autorskie dostosowane
do potrzeb wychowanków.

NASI NAUCZYCIELE...
...odpowiadają za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego i osiągane przez wychowanków wyniki nauczania.

KAŻDY
JEST INNY
Wyznajemy zasadę, że każdy jest inną osobą, jedyną i niepowtarzalną, każdy ma prawo do wszechstronnego rozwoju osobowego i

intelektualnego. Taki rozwój staramy się zapewnić naszym wychowankom.
Ośrodek nasz powstał jako jeden z pierwszych
w kraju i szybko wdrożył sprawdzone formy pracy z młodzieżą. Dziś jest wiodącą placówką, z
której doświadczeń korzystają inne ośrodki.
Nie tworzymy izolowanego miejsca, umożliwiamy młodzieży pełny kontakt ze społeczeństwem i środowiskiem.
Ośrodek nasz mieści się w obiekcie usytuowanym w bliskim sąsiedztwie miejskiego gimnazjum i powiatowego zespołu szkół ogólnokształcących i technicznych. Wykorzystujemy w
naszej pracy to atrakcyjne położenie, wykorzystujemy też w codziennej pracy z wychowankami wszystkie atrakcje nadmorskiego usytuowania ośrodka.

LISTA DOKUMENTÓW
WYMAGANYCH
W PROCESIE REKRUTACJI
WYCHOWANKÓW:
• umotywowany wniosek (prośba) rodziców
lub prawnych opiekunów o przyjęcie dziecka
do MOS. Podpisany przez oboje rodziców,
jeżeli oboje mają władzę rodzicielską. Jeżeli

•

•
•
•

któreś z rodziców ma odebraną władzę rodzicielską, to wymagane jest stosowne postanowienie sądu;
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz aktualne badanie
psychologiczne;
ostatnie świadectwo szkolne i aktualny odpis
arkusza ocen;
opinia pedagoga, psychologa lub wychowawcy klasy;
oświadczenie o stanie zdrowia dziecka
(w tym ze szczególnym uwzględnieniem
chorób przewlekłych, stałego przyjmowania
leków i leczenia psychiatrycznego);

• dokumentacja medyczna, w tym karta zdrowia i szczepień;
• akt urodzenia i poświadczenie zameldowania
oraz numer PESEL;
• aktualny wywiad środowiskowy (w przypadku gdy ustanowiony jest kurator + postanowienie sądu o jego ustanowieniu);
• skierowanie do MOS wystawione przez właściwego starostę (można dostarczyć po otrzymaniu decyzji o przyjęciu);
• oświadczenie dotyczące ewentualnych konfliktów z prawem;
• zdjęcie legitymacyjne;
• opinia Opiniodawczego Zespołu Sądowego
Specjalistów.

Na wniosek rodzica młodzież do Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii kieruje starosta właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania ucznia, za pośrednictwem Starostwa
Powiatowego w Słupsku. Zgodę na przyjęcie do naszego
ośrodka wyraża starosta słupski.
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
76-270 Ustka, ul. Wróblewskiego 5, tel. 59 814 40 49
e-mail: bursa-ustka@op.pl, www.mos.ustka.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Marynarza Polskiego w Damnicy
SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

Ośrodek nasz to więcej niż szkoła.
Patrzymy na świat oczami dziecka i otwieramy mu do niego
drzwi najszerzej jak to jest możliwe. Zapewniamy dzieciom
o specjalnych potrzebach edukację, opiekę oraz specjalistyczną
terapię. Kształcimy w każdym aspekcie: intelektualnym,
duchowym, emocjonalnym, fizycznym i społecznym!

MĄDRE WYCHOWANIE

Małgorzata Hajko
dyrektor SOSW

Na każde 100 dzieci w Polsce przypada troje
z trwającą przez całe życie niepełnosprawnością.
Jeśli państwo demokratyczne daje wszystkim dzieciom równe szanse startu, to dla tych, których możliwości są ograniczone, szanse te musi dostosować
do ich specyficznych i specjalnych potrzeb. Dlatego
w Damnicy od ponad 60 lat funkcjonuje placówka,
w której uczniowie niepełnosprawni znajdują swoje
miejsce. Nie jest to zwykła placówka edukacyjna, ale
Centrum Specjalistycznych Działań - Zaczarowany
Ogród Indywidualnych Sukcesów Wszelakich.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Marynarza Polskiego w Damnicy jest placówką publiczną. Naszym celem jest edukacja, opieka
oraz terapia dzieci i młodzieży. Wiedzą i wsparciem
służymy osobom niepełnosprawnym intelektualnie,
z niepełnosprawnościami ruchowymi, sensorycznymi (wzrok, słuch), z autyzmem. Pomagamy w rozwijaniu indywidualnych możliwości, umiejętności
i postaw. Kształcimy w każdym aspekcie: intelektualnym, duchowym, emocjonalnym, fizycznym
i społecznym.
Priorytetem są specjalne potrzeby edukacyjne.

Oferta edukacyjna na rok
szkolny 2017/2018

EDUKACJA
Szkoła Podstawowa - klasy I-VII
Gimnazjum - klasy II - III
Szkoła Przysposabiająca do Pracy z profilami
przygotowania:
• gospodarstwo domowe z elementami rękodzieła artystycznego;
• pomocnik konserwatora terenów zielonych;
• pomocnik obsługi biura;
• rękodzieło artystyczne z elementami małej
gastronomii;
• pomocnik opiekuna osób
niepełnosprawnych;
• inne, zgodne z zainteresowaniami i możliwościami uczniów.

OPIEKA I WYCHOWANIE
Dysponujemy internatem na 50 miejsc, w
którym pobyt jest bezpłatny, a odpłatne jest tylko

wyżywienie, oraz świetlicą szkolną dla uczniów
dojeżdżających.

OFERTA POZEDUKACYJNA
• zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka - przeznaczone dla dzieci o nieharmonijnym rozwoju, od pierwszych miesięcy
życia do czasu rozpoczęcia nauki w szkole;
• zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze indywidualne i zespołowe - dla dzieci i młodzieży
w wieku od 3 do 25 lat.

POMOC PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNA
•
•
•
•
•

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
zajęcia logopedyczne;
zajęcia integracji sensorycznej;
zajęcia w sali doświadczania świata;

•
•
•
•
•
•
•
•

zajęcia korekty wad postawy;
terapia EEG Biofeedback;
terapia poprzez sztukę;
praktyczne zajęcia artystyczne;
indywidualne konsultacje z psychologiem;
zajęcia wspierające dla uczniów i rodziców;
zajęcia rozwijające uzdolnienia;
dostosowanie wymagań edukacyjnych do
indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz
możliwości psychofizycznych ucznia.

KADRA
Wsparcia psychopedagogicznego dzieciom i
ich rodzicom udzielają specjaliści z zakresu:
• pedagogiki specjalnej,
• rewalidacji,
• oligofrenopedagogiki,
• surdopedagogiki,
• tyflopedagogiki,

• logopedii, w tym neurologopedii, terapii mowy - komunikacji alternatywnej
i wspomagającej,
• socjo i psychoterapii,
• usprawniania osób głęboko, wielorako
niepełnosprawnych,
• pracy z dzieckiem autystycznym i jego
rodziną,
• nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
i zawodowych.

DZIAŁANIA KADRY
DOPEŁNIAJĄ:

• pedagog szkolny.
• psycholog.

OPIEKa MEDYCZNa
Dyplomowana pielęgniarka prowadzi na terenie placówki gabinet profilaktyki medycznej.

DZIAŁANIA INTEGRACYJNE
• prowadzimy zajęcia otwarte, konsultacje
i doradztwo metodyczne dla nauczycieli, studentów i rodziców;
• organizujemy warsztaty, konferencje z zakresu ortodydaktyki we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku;
• Edukacyjne Centrum Konsultacji udziela nieodpłatnej pomocy w zakresie pracy
z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
• organizujemy obchody Dnia Godności Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną, Obchody Dnia Autyzmu, Konfrontacje Kulturalne,
Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych.
Nasza działalność to pochylanie się nad specjalnymi potrzebami dziecka niepełnosprawnego
- to źródło informacji, empatii i realizacji mądrego wychowania.

W BAŚNIOWYM PAŁACU
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Damnicy usytuowany jest z dala od ruchliwych
ulic, w pięknym zabytkowym pałacu, otoczonym

parkiem. Specyficzny klimat i urok pałacowego
budynku, sprzyja atmosferze bliskości, prywatności, ciepła. Zajęcia lekcyjne i opiekuńczo-wychowawcze prowadzone są w małych 4-6-osobowych grupach, umożliwiających zapewnienie
poczucia bezpieczeństwa, komfortu psychicznego i zindywidualizowanego tempa pracy.
Sale zajęć wyposażone są we wszystko, co ma
sprzyjać rozwojowi, edukacji i wychowaniu. Proces wychowania rozciąga się na życie internackie
(domowe), gdzie dzieci uczą się samodzielności,
współdziałania, zaradności, czynności samoobsługowych. W pałacowych pokojach wychowankowie mają zapewniony spokój, miły relaks po
zajęciach, profesjonalną opiekę, rodzinną atmosferę, a nawet bajkę „na dobranoc”.
Nauka w Szkole Przysposabiającej do Pracy
umożliwia opanowanie czynności przydatnych w
życiu, a także w przyszłej pracy zarobkowej.

PRZYJMUJEMY PRZEZ
CAŁY ROK
Uczniowie do Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Damnicy przyjmowani są
przez cały rok szkolny na podstawie skierowania
Starosty Słupskiego.

WYMAGANA DOKUMENTACJA
REKRUTACYJNA:
• wniosek do Starosty Słupskiego (WPS07 do pobrania ze strony internetowej Starostwa) o skierowanie dziecka do danej szkoły;
• podanie o przyjęcie do szkoły;
• aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia
specjalnego;

• ostatnie świadectwo szkolne;
• odpis skrócony aktu urodzenia;
• karta zdrowia wraz z informacją o leczeniu
specjalistycznym;
• 2 zdjęcia legitymacyjne,
• podanie o internat (dla zainteresowanych).
Dokumenty te należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Słupsku, przy ulicy
Szarych Szeregów 14.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego
76-231 Damnica, ul. Korczaka 1, tel./faks 59 811 30 69, 501 475 194
e-mail: oswdamnica@wp.pl, www.oswdamnica.edu.pl

TO TEŻ TRZEBA WIEDZIEĆ!
Najlepsi uczniowie otrzymują miesięczne
stypendia: - OMNIBUS - 100-150 zł
(za wyniki w nauce), CZEMPION - 150-250 zł
(za osiągnięcia w nauce), ALFA - 100 zł
(uczniowie klas pierwszych) ADEPT - 100-150 zł
(za wynik potwierdzajacy kwalifikajce w zawodzie),
TALENT 50-150 zł (uczniowie szkół specjalnych,
za osiągniecia w nauce i artystyczne).
Uczniowie wszystkich szkół mogą ubiegać się
o nagrody finansowe za wyniki sportowe (20003000 zł) oraz o miesięczne stypendia sportowe:
CZEMPION (500 zł), WYNIK (300 zł)
i TALENT (200 zł). Uczniowie liceum i technikum
mogą ubiegać się jeszcze o Nagrodę
Superabsolwenta (500 zł).

Nauka w szkołach ponadgimnazjalnych i specjalnych powiatu słupskiego prowadzona jest na wysokim
poziomie, w oparciu o obowiązujące programy edukacyjne i dorobek
współczesnej pedagogiki. Nauka
ogólna dostosowana jest do wymagań uczelni wyższych, a praktyczna do wymagań i potrzeb współczesnego rynku pracy. Szkoły powiatowe
oferują jako dodatkową, prowadzoną równolegle do edukacji obowiązkowej - edukację morską, sportową
i inną zgodnie z oczekiwaniami młodzieży. Zapewniają rozwój talentów
i różnorodnych zainteresowań. Placówki szkolnictwa specjalistycznego
prowadzone są w oparciu o najnowszą myśl pedagogiczną z wykorzystaniem wielu programów autorskich
i wieloletnich doświadczeń w pracy
z młodzieżą, wymagającą szczególnego nauczania i wychowania.

ISBN 978-83-60228-73-9
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