INFORMATOR

O SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH I SPECJALNYCH
W POWIECIE SŁUPSKIM NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Przygotowany na podstawie materiałów przekazanych
przez szkoły i placówki oświatowe powiatu

Zanim wybierzesz szkołę,
koniecznie zapoznaj się
z tym Informatorem.
Gwarantujemy,
że nie zmęczysz się
czytaniem. Zdobędziesz
cenne informacje
i rozpoznasz na zdjęciach
kolegów zadowolonych
z nauki w naszych
szkołach. Zobaczysz, jak
zdobywanie wiedzy może
sprawiać radość i dawać
satysfakcję, jak szybko
można stać się radosnym
i wartościowym
człowiekiem. Zobaczysz,
jak dobrze pokierowana
młodość może szybko
doprowadzić do celu.
A jest nim Twoja
przyszłość!

Wybór szkoły nie musi być trudny.
Ale
zastanowienia.
Tenwymaga
wybór należy
do nas...

Magdalena Krysiak i Dominik Biały z Zespołu
Szkół Agrotechnicznych im. Władysława
Reymonta w Słupsku - stypendyści Starosty
Słupskiego za osiągnięcia w nauce w 2013 roku.

Szkoła musi mieć
uczniów!
Pewnie wielu młodych ludzi zaskoczę swoim wyznaniem: choć nie jestem
jeszcze starym człowiekiem i wcale źle
w życiu mi się nie ułożyło, to chciałbym
dzisiaj ponownie stanąć przed wyborem
szkoły ponadgimnazjalnej. Dlaczego? Po
to, by móc spróbować jeszcze raz zawalczyć o swoją przyszłość, a przede wszystkim, by po raz drugi przejść przez młodość - jeden z piękniejszych okresów w
życiu każdego człowieka. Tę młodość
chciałbym jednak ponownie przejść już z
tą wiedzą i tym doświadczeniem życiowym, jakie mam dzisiaj.
Ktoś kiedyś słusznie zauważył, że
uczymy się przez całe życie, a szkoła,
jaka by nie była, nie daje nam wiedzy,
dostarcza tylko odpowiednich informacji. Wiedza powstaje w naszych głowach
pod wpływem tych informacji, a niebagatelną rolę odgrywa w tym nabywane
doświadczenie. A co to jest to doświadczenie? Tu już będzie moja definicja - to
wszystkie popełnione w życiu pomyłki
i źle podjęte decyzje. Im więcej ich doświadczymy, tym jesteśmy ostrożniejsi na
przyszłość, i można powiedzieć, że - mądrzejsi życiowo.
Właśnie bogatszy już o to doświadczenie chciałbym ponownie wrócić do etapu swojej edukacji i chciałbym
wybrać szkołę, do której z przyjemnością bym chodził. Teraz miałbym do niej
zapewne inny stosunek niż miałem w latach swojej młodości, i w ogóle inne podejście do świata. Chociaż muszę przyznać, że gdy byłem w wieku szkolnym,
nie miałem lekceważącego stosunku do
życia. Ale czasu nie da się cofnąć i sztuką jest, by być mądrym przed szkodą, a
na po niej. Na ile tylko się daje powinniśmy chłonąć przekazywane nam w szkole informacje i budować w oparciu o nie

swoją wiedzę. Ta z czasem zapracuje na
naszą przyszłość.
Dzisiaj wszyscy wiemy, że dostanie
się do szkoły ponadgimnazjalnej nie jest
takie trudne. Praktycznie, z nielicznymi
wyjątkami, można po ukończeniu gimnazjum uczyć się tam, gdzie się chce i takiego zawodu, jaki się chce. Niż demograficzny zrobił swoje, młodzieży jest mało,
a szkół ponadgimanzjalnych dużo - zdecydowanie więcej niż było w latach wyżu
demograficznego! Dzisiaj sytuacja się odwróciła, to nie uczniowie muszą starać
się o przyjęcie do dobrej szkoły, to same
szkoły muszą zabiegać o uczniów. Bez
nich nie będzie bowiem takiej czy innej
szkoły. Nasze, powiatowe szkoły, chcąc
utrzymać się na rynku edukacyjnym, też
muszą dziś walczyć o uczniów. Inaczej

zagrozi bezrobocie wielu dobrym nauczycielom. Budżety samorządów, zwłaszcza
gminnych, bez odpowiedniej liczby oddziałów w szkołach i uczniów w oddziałach, nie poradzą sobie z utrzymaniem
tych ostatnich.
Dlatego szkoły zabiegają o jak największą liczbę uczniów, a tych w tym
roku będzie mogło przyjść do klas pierwszych - do wszystkich szkół ponadgminazjalnych w Słupsku i powiecie słupskim
tylko ok. 1500. Więcej nie ma gimnazjalistów! A wielu z tej liczby pójdzie jeszcze prawdopodobnie do szkół lęborskich,
bytowskich czy miasteckich. Nie ma się
zatem co dziwić, że szkoły prześcigają się w ofertach i muszą mieć je dobrze
już przygotowane. Inaczej same pozbawią się racji bytu. Nasze powiatowe dwa
duże Zespoły Szkół - Agrotechnicznych w
Słupsku i Ogólnokształcących oraz Technicznych w Ustce też przygotowały się
dobrze do roku szkolnego 2014/2015 i
ich dyrektorzy liczą na to, że tegoroczni
gimnazjaliści, podobnie jak było to w latach poprzednich, nie pominą powiatowych szkół w swoim wyborze.
Osobiście zachęcam do wyboru naszych szkół, bo naprawdę oferują atrakcyjne i praktyczne kierunki kształcenia,
wszystkie są dobrze przygotowane i zapewniają bardzo dobre warunki do nauki. Zespół Szkół Agrotechnicznych w
Słupsku skutecznie konkuruje ze szkołami miejskim i jest najchętniej wybieraną
przez młodzież szkołą w Słupsku! Uczą
się w nim zarówno gimnazjaliści z miasta, jak i z powiatu. Jest to bardzo dobra
szkoła i nie bez powodu Miasto Słupsk
co jakiś czas przypomina nam, że chętnie przejęłoby ją do prowadzenia. Zespół

Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce jest w trudniejszej sytuacji
- zapewnia bardzo dobre warunki nauki,
wysoki jej poziom, ale jego usytuowanie w małym mieście, nie zachęca młodzieży z powiatu, a także ze Słupska do
tego by do niego poszła. Sądzimy jednak,
że to się wkrótce zmieni. Proponowana
młodzieży w usteckim ogólniaku, oprócz
kształcenia ogólnego, edukacja morska
jest naprawdę atrakcyjną ofertą. Jesteśmy powiatem przymorskim, czerpiemy
korzyści z morza i nie powinniśmy o tym
zapominać. Takie położnie stwarza nie
tylko dogodne warunki do wypoczynku,
ale także do rozwoju turystyki, żeglugi,
itp., a co za tym idzie również do edukacji na te potrzeby. Dlatego w zespole tym
oferujemy też m.in. jeszcze kształcenie w
zawodzie hotelarz z praktykami w najlepszych usteckich hotelach i pensjonatach, a także w firmach zagranicznych
- w Niemczech i Hiszpanii. W naszym
dorocznym Informatorze szczegółowo
prezentujemy ofertę edukacyjną wszystkich naszych szkół. Przybliżamy w nim
też ofertę Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy,
które także przygotowały się do nowego
roku szkolnego i również muszą mieć odpowiednią liczbę uczniów i wychowanków, by móc funkcjonować spokojnie.
Zachęcając młodych ludzi do wyboru atrakcyjnych zawodów i szkół oraz
nauki w nich chciałbym podkreślić, że
w powiecie słupskim jesteśmy dumni z
oświaty. Wszystkie nasze szkoły zdecydowanie wyróżniają się nie tylko na lokalnym, ale również krajowym rynku
edukacyjnym.
Sławomir Ziemianowicz
Starosta Słupski

Zespół Szkół Agrotechnicznych
im. Władysława Reymonta w Słupsku

Jesteśmy najchętniej wybieraną szkołą w Słupsku!
Kształcimy nowocześnie i na potrzeby rynku!
Co roku wzbogacamy ofertę edukacyjną!
Gwarantujemy wysoki poziom nauki!

Szkoła, która wykreuje
Twoją przyszłość
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku podejmuje wyzwania, jakie stawia przed szkolnictwem XXI wiek. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i ich rodziców każdego roku wzbogacamy naszą ofertę
edukacyjną. Co przygotowaliśmy na rok szkolny 2014/2015?

NASZA OFERTA EDUKACYJNA
NA ROK 2014/2015

Technikum Nr 6
(Czteroletnie)
PROPONUJEMY NAUKĘ
NA NASTĘPUJĄCYCH
KIERUNKACH:
Technik ochrony
środowiska
Kwalifikacje: R.7. - Ocena stanu środowiska.
R.8. - Planowanie i realizacja zadań związana z
ochroną środowiska. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
biologia, matematyka.
Ernest Bałyk, uczeń klasy II: Kształcenie w tej dziedzinie to prawdziwe
wyzwanie! Jeżeli wiążecie swoją przyszłość
z ochroną środowiska, to wybierzcie ten
kierunek. Uczymy się w profesjonalnej pracowni chemicznej. Prowadzimy badania ze
specjalistyczną aparaturą kontrolno-pomiarową, oceniamy stan zanieczyszczenia
środowiska oraz zmiany w nim zachodzące, obsługujemy specjalne programy komputerowe. Jeżeli interesuje was los planety,
na której żyjemy, jeśli pragniecie fachowo i skutecznie ją chronić - dołączcie do
nas! Dla takich pasjonatów jest ta szkoła.
Technik geodeta
Kwalifikacje: B.34. - Wykonywanie
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych
oraz opracowywanie wyników pomiarów.
B.35. - Obsługa geodezyjna inwestycji
budowlanych. B.36. - Wykonywanie prac
geodezyjnych związanych z katastrem

i gospodarką nieruchomości. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia i matematyka.
Sebastian Mączka, klasa III: - Jest to na
pewno kierunek dla ambitnych uczniów, którzy
pragną nauczyć się, dzięki profesjonalnej obsłudze nowoczesnej aparatury geodezyjnej, tworzenia terenowych i obliczeniowych projektów

geodezyjnych. Służy temu również komputerowe oprogramowanie najnowszej generacji (Autodesk, C-Geo). Ta szkoła zapewnia te umiejętności. Wykorzystajcie potencjał gospodarczy tych,
którzy inwestują w budowę domów, firm, marketów. Kwalifikacje tu zdobyte gwarantują w przyszłości dobrze opłaconą pracę!
Technik technologii
żywności
Kwalifikacje: T.2. - Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń.

T.16. - Organizacja i nadzorowanie produkcji
wyrobów spożywczych. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: chemia i
matematyka.
Justyna Kowal, klasa I: - Zachęcam do
podjęcia nauki na tym kierunku wszystkich, którzy chcą poznać metody wytwarzania, przetwarzania i przechowywania żywności. W trakcie
nauki poznajemy tajniki procesów technologicznych w koncernach i zakładach produkujących
żywność. Sporządzamy własne receptury, tworzymy normy dla wyrobów spożywczych. Uczymy się, jak wdraża się je do produkcji, zarabiając konkretne pieniądze. Jest to kierunek, na
którego absolwentów istnieje zawsze zapotrzebowanie. Jeśli chcecie w przyszłości mieć zagwarantowaną pracę, a przy tym robić to, co lubicie
- zapraszamy, na pewno się tu odnajdziecie.

Technik żywienia i usług
gastronomicznych
Kwalifikacje: T.6. - Sporządzanie potraw i
napojów. T.15. - Organizacja żywienia i usług
gastronomicznych. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia i
matematyka.
Jagoda Franczak, klasa II: - Jeśli z zapartym tchem oglądacie „Piekielną kuchnię Gordona Ramsaya”, marzycie, by być jak Pascal Brodnicki, odkrywać Polskę od
kuchni, „łamać przepisy”
jak Karol Okrasa, czy jak
Michael Moran zabierać
„fartucha” - wybierzcie
ten kierunek! Zdobędziecie tu wiedzę o zdrowym
odżywianiu się, o tym
jak trafić „przez żołądek
do serca”, jak żywić innych i układać własne
jadłospisy. Nauczycie się
liczyć wartości energetyczne potraw, układać
dietę, zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne żywności (HACCP), organizować bankiety, wesela, aranżować pomieszczenia na takie imprezy.

Ja najbardziej lubię tematyczne konkursy. Nieskromnie wyznam, że odnoszę już sukcesy. Zachęcam, naprawdę warto wybrać ten kierunek!
Technik architektury
krajobrazu
Kwalifikacje: R.21. - Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu. R.22. - Organizacja prac
związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej
architektury krajobrazu. Przedmioty realizowane w
zakresie rozszerzonym: biologia
i matematyka.
Luiza Weremczuk, klasa II:
- Architektura krajobrazu zajmuje się
kształtowaniem naszej życiowej przestrzeni za pomocą

roślin, wody, elementów architektonicznych. Jest
to sztuka, która tworzy i chroni piękno w otaczającym nas krajobrazie. Do wyboru tego kierunku zachęcam tych, którzy w przyszłości pragną
realizować się twórczo. Szkoła przygotowuje do
tworzenia profesjonalnych projektów, dekoracji
roślinnych, wystroju wnętrz przy wykorzystaniu
nowoczesnych komputerowych technik projektowania. Technik architektury krajobrazu to bardzo modny i przyszłościowy zawód. Coraz więcej
ludzi pragnie żyć w pięknym otoczeniu. Możecie
mieć w tym swój udział!
Technik informatyk
Kwalifikacje: E.12. - Montaż i eksploatacja
komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. E.13. - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
E.14. - Tworzenie aplikacji internetowych i baz
danych oraz administracja bazami. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka i fizyka.
Dariusz Malek, klasa III: - Zapraszam wszystkich, którzy chcą się nauczyć
projektować gry komputerowe, pracować na

Technik informatyk to jeden z najchętniej
wybieranych ostatnio kierunków kształcenia.

najpopularniejszych platformach systemowych,
obsługiwać profesjonalne oprogramowanie graficzne i muzyczne, tworzyć własne struktury sieci
komputerowych we współczesnym świecie. Warto zostać profesjonalnym programistą - żyjemy
przecież w erze komputerów!

Technik ekonomista
Kwalifikacje: A.35. - Planowanie i prowadzenie działalności organizacji. A.36. - Prowadzenie rachunkowości. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: angielski
i matematyka.
Weronika Nowaczyk, klasa III: - Skąd się
bierze zysk, a skąd strata? Jak jej uniknąć? Jakie
są zasady gry na giełdzie? Na te i inne pytania
otrzymacie odpowiedź, jeśli wybierzecie mój kierunek. Jeśli chcecie zostać programistą banku,
odkrywać tajemnice księgowości, a co najważniejsze - zarabiać na inwestycjach i długach, to
jest to najwłaściwsza decyzja. Pamiętajcie, dobry
ekonomista jest zawsze potrzebny. Ten zawód się
nie starzeje!

Technik analityk
Kwalifikacje: A.59. - Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych. A.60. - Wykonywanie badań analitycznych. Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym: chemia i
matematyka.
Adrian
Walik,
klasa III: - Mój kierunek czeka na ludzi ciekawych świata. Jeśli
chcecie w przyszłości
poznać sekrety i tajniki
chemii, pojąć zagadnienia związane ze światem toksykologii (trucizn
i zatruć), leków i ich
działaniem oraz inne z
dziedziny farmacji, poznać przyczyny chorób
nowotworowych, skład,
tworzenie i działanie
środków kosmetycznych
i spożywczych, nabyć
umiejętności pracy w
laboratoriach o profilu
przemysłowym, spożywczym, kryminalnym oraz
medycznym - ten elitarny kierunek przygotuje
was gruntownie do studiów medycznych, farmaceutycznych oraz biotechnologii, czyli dziedzin,
które gwarantują świetną przyszłość.

Nowość w naszej
ofercie:
Technik urządzeń
i gospodarki systemów
energetyki odnawialnej
Kwalifikacje: B.21. - Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. B.22. - Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Przedmioty realizowane w zakresie
rozszerzonym: matematyka i fizyka.

naturalnego. Jeśli chcesz uzyskać umiejętności niezbędne do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem oraz konserwacją instalacji i urządzeń do pozyskania
energii, poznać najnowsze osiągnięcia dotyczące odnawialnych źródeł energii oraz uwarunkowania prawne w tym obszarze, przygotujemy cię do tego. Zgodnie z prognozami
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi związanymi z energetyką odnawialną, zakłada się,
że do 2035 roku może powstać nawet 200 tysięcy nowych miejsc pracy.
Kelner
Kwalifikacje: T.9. - Wykonywanie usług kelnerskich. T.10. - Organizacja usług gastronomicznych. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka i język
angielski.
Jeśli masz zamiar poznawać świat, nowych
ludzi i pracować w ciekawych miejscach (hotele, night cluby, renomowane restauracje), opanować sztukę komunikowania się i reagowania
na sytuacje stresowe, poznać sztukę przyrządzania alkoholi i koktajli, to właśnie znalazłeś swój
zawód. Jest on najbardziej pożądany w krajach
Unii Europejskiej.
Technik agroturystyki
Kwalifikacje: T.7. - Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich. T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego.
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka i geografia.

Odnawialne źródła energii to przyszłość
energetyki i konieczność wynikająca z systematycznego wzrostu cen paliw oraz rosnącej
świadomości w zakresie ochrony środowiska

Jeśli chcesz w przyszłości nauczyć się prowadzenia gospodarstw agroturystycznych,
które w ostatnich czasach cieszą się coraz
większą popularnością oraz pojąć sztukę organizacji usług noclegowych, rzetelnego prowadzenia dokumentacji własnej firmy, planowania i organizowania pobytu turystom, nauczyć
się strategii rozwoju własnej działalności - nauczymy cię jak pozyskiwać i wykorzystywać
środki unijne z korzyścią dla ciebie i lokalnej
społeczności.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6
(Trzyletnia)
Kucharz
- dużo zajęć praktycznych.
Szybko i bez matury!!!
Kwalifikacje: T.6. - Sporządzanie potraw i
napojów.
Jeśli pragniesz w przyszłości prowadzić własną restaurację, zostać szefem kuchni najbardziej
renomowanych restauracji, nabyć umiejętność
tworzenia odpowiednich diet dla każdego, posiąść praktyczne umiejętności związane z obsługą najnowszej generacji sprzętu gastronomicznego - ten kierunek tego nauczy.
Cukiernik
Kwalifikacje: T.4. - Produkcja wyrobów
cukierniczych.

Na tym kierunku przygotujemy do wytwarzania wyrobów cukierniczych, obsługiwania
urządzeń używanych do produkcji cukierniczej,
nauczymy dekorowania ciast. Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w zakładach cukierniczych, piekarniach, firmach gastronomicznych i
usługowych.
Ogrodnik
Kwalifikacje: R.5. - Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych.
Przygotujemy do zakładania i pielęgnowania
sadów oraz ogrodów, przygotowania produktów
ogrodniczych do sprzedaży, wykonywania wyrobów bukieciarskich. Po tym kierunku znajdziesz
zatrudnienie w gospodarstwach ogrodniczych
oraz zdobędziesz umiejętności prowadzenia własnej firmy ogrodniczej. Zainteresowanym zapewniamy
możliwość kształcenia się w klasie
integracyjnej.

Najpierw
szkoła,
potem
cała
Europa!
Jesteśmy beneficjentem programu
Leonardo da Vinci,
dzięki któremu nasza młodzież może
odbywać praktyki
zawodowe w Hiszpanii.
Bierzemy
udział w dwóch

projektach - „Zdolni z Pomorza, Pomorskie
- dobry kurs na edukację” i „Szkolnictwo zawodowe a wyzwania rynku pracy”. Dzięki nim
otrzymujemy nowoczesny sprzęt i nasi uczniowie mogą uczestniczyć w bezpłatnych dodatkowych zajęciach.
Każdego roku uczeń naszej szkoły zostaje
stypendystą Prezesa Rady Ministrów. Mamy stypendystów Starosty Słupskiego. Nasi uczniowie
są finalistami Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,

A co po szkole?...
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, taneczny i teatralny, Liga Ochrony Przyrody. Prężnie działa Klub Wolontariusza, odbywają się u nas warsztaty, konferencje prasowe,
prelekcje i wystawy. Można
zdobyć u nas prawo jazdy kat. B i T. Posiadamy
pięć nowoczesnych pracowni
komputerowych, w każdym
miejscu szkoły jest dostępny
bezprzewodowy Internet. Nasze klasy są wyposażone w tablice multimedialne. Mamy
własne boisko, salę gimnastyczną, profesjonalnie wyposażoną siłownię, nowoczesną
pracownię chemiczną.
Kształcimy ludzi sukcesu - odpowiedzialnych,
przedsiębiorczych, aktywnych i twórczych

Olimpiady Wiedzy Umiejętności Rolniczych,
Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy Ekologicznej,
Powiatowego Konkursu Ortograficznego, Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych.
Odnosimy sukcesy w Słupskiej Olimpiadzie
Młodzieży.

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.

Prowadzimy nabór w formie elektronicznej. Szukajcie nas pod
adresem: www.slupsk.edu.com.pl pod nazwą Technikum nr 6
i Zasadnicza Szkoła Zawodowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6.
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

Obok ogólnej - oferujemy edukację morską!
Razem z maturą uzyskasz u nas patent
żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego!
W technikum mamy same atrakcyjne kierunki!
Na praktyki zawodowe wyślemy Cię
do renomowanych hoteli i zakładów pracy!
Nauka w naszej szkole jest przyjemnością!

U nas osiągniesz sukces!
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi i oferuje kierunki niezbędne do funkcjonowania
we współczesnym świecie. Nowoczesne profile kształcenia łączymy z alternatywnymi sposobami przekazywania wiedzy i niepowtarzalną atmosferą. Gwarantujemy wysoki poziom prowadzonych zajęć i wysoką zdawalność na maturze. Rozwijamy zainteresowania w kołach przedmiotowych i na zajęciach sportowych.
Pomagamy uzyskiwać tytuły laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów
przedmiotowych. Stwarzamy możliwość wszechstronnego rozwoju pod okiem wybitnej kadry pedagogicznej. Gwarantujemy doskonałą bazę dydaktyczną.
Uczniowie naszej szkoły podejmują intelektualne wyzwania, są nadzwyczaj kreatywni i aktywni. Pierwszeństwo mają u nas myślący niekonwencjonalnie
i pozytywnie zakręceni.

Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika w Ustce
Jeśli w wiedzę,
to z nami!
Jeśli w świat,
to od nas!
Wszystkie szkoły są takie same. Wszystkie
uczą tego samego. Wszystkie mają ten sam cel:
wyposażyć Was w wiedzę i umiejętności, żebyście w dorosłej i dojrzałej przyszłości mądrze i
szczęśliwie wędrowali. A jednak nasza szkoła
jest inna. To co nas wyróżnia to atmosfera i różnorodność „dziania się”.
Ale po kolei. Nie my wymyśliliśmy koło, ani
tym bardziej jego kwadraturę. Nie my wysłaliśmy pierwszego człowieka
w kosmos, ale to my wymyśliliśmy - i z powodzeniem
kontynuujemy - Ogólnopolski Ustecki Festiwal Filmów
Autorskich UFF(o)A, który z
czasem - dzięki Tobie - może
stać się prawdziwą kuźnią
reżyserskich talentów.
To u nas możesz wziąć
udział w powiatowych konkursach, które od lat organizujemy - ortograficznym i
na doświadczenie pokazowe
z fizyki.
A może lubisz piesze
wędrówki? Proszę bardzo:
Szkolne Koło Turystyczne
PTTK, Bieg po Niepodległość, cykliczne marsze
na orientację. Może być trochę szybciej? Pognać
sprintem też się u nas da!
Jeśli chcesz wyruszyć w świat, znajomość języków obcych to podstawa. Angielski, niemiecki
i rosyjski? Tak, ale... my oferujemy coś więcej.

U nas możesz dostać coś oryginalnego - możliwość nauki języka norweskiego. Wystarczy spełnić dwa warunki: chcieć i być. W naszej
szkole.
Do naszych językowych tradycji dołączył także konkurs języka angielskiego dla gimnazjalistów, pod wdzięczną nazwą WELCOME. Zapraszamy! Możesz się sprawdzić, wygrać atrakcyjne
nagrody, poznać swoich przyszłych nauczycieli i
przeżyć kolejną językową przygodę.

W naszej szkole,
oczywiście, że trzeba
się uczyć.
Gdzie nie trzeba? My - obok szkoły z salami, ławkami, dzwonkami, kartkówkami, testa-

mi, klasówkami, poprawami i całym tym trudem
i mozołem szkolnego życia - oferujemy sporo
więcej. Wolontariat, szkolna gazetka, szkolne
rozgrywki sportowe z okazji i bez, żywe lekcje
historii z haubicami, rycerskimi szyszakami,
fechtunkiem i drewnianymi konikami, piknik

W przepastnych
szufladach
naszych
pomysłów
znajdzie
się jeszcze
parę innych
„drobiazgów”.

na szkolnym trawniku, szkolne wycieczki... To
wszystko znajdziesz u nas. To wszystko wymyślamy dla Ciebie!
Jeśli jeszcze nie dałeś się przekonać, mamy
również argument finansowy, czyli stypendium
motywacyjne Starosty Słupskiego. Przy odrobinie
wysiłku i dyscypliny, z pewnością uda Ci spełnić
kryteria, a potem pozostanie już miły wysiłek intelektualny, czyli wymyślenie, na co wydać pieniądze uzyskane za własną sumienną pracę.

Koła przedmiotowe i koła zainteresowań, próby maturalne do wyboru
do koloru, projekty edukacyjne - naukowe i naukowe trochę mniej oraz
doradztwo zawodowe, czyli pomoc w
wyborze dalszej życiowej drogi.
Z nami możesz pomagać innym
- słabszym, chorym czy opuszczonym ludziom i
zwierzętom. Wolontariat to przecież nic strasznego. To odwaga, by położyć serce na dłoni i pokazać, że jest, że mamy je także dla innych.

Czy to już wszystko?
Skądże znowu!

Mamy jeszcze... edukację morską i zagraniczne praktyki zawodowe. Bo, wiesz, szkoła
to nie tylko nauka! To także leżenie brzuchem

Dla odważnych i tych, którzy nie boją się wody
mamy edukację morską...

do góry na własnoręcznie wyszorowanym pokładzie oraz.. leżenie pod palmami Tropikalnej Wyspy albo słonecznej i ciepłej Hiszpanii.
Pod warunkiem, że wcześniej wykopie się kilometry rowów, wysprząta na błysk setki hotelowych pokoi i zmyje tysiące naczyń i sztućców
lub schodzi nogi na ogromnej farmie solarnej o
powierzchni... 250 boisk piłkarskich! To też możesz mieć u nas! No, prawie u nas, bo to jednak
kawałek dalej te żagle i palmy.

Czy jest coś czego
u nas nie ma? To
będzie.
Zostań z nami, a kiedy wyruszysz w swoją
wymarzoną drogę w dorosłość, zostawisz w naszej szkole coś więcej niż trzy lata swojego życia. Zostawisz swoje marzenia i wiarę, że można je spełnić. Zostawisz miejsce, w którym było
Ci dobrze.

NASZA OFERTA EDUKACYJNA
NA ROK SZKOLNY 2014/2015
KLASA 1 A - Podzielona
na dwie grupy:
I grupa - realizować będzie program z rozszerzeniem podstaw w zakresie matematyki,
geografii i języka angielskiego. Dodatkowo proponujemy edukację morską z możliwością uzyskania certyfikatów: indywidualnych technik ratownictwa, pierwszej pomocy przedmedycznej,
bezpieczeństwa własnego, zdobycia patentów:
żeglarza jachtowego, sternika motorowodnego,
młodszego marynarza pokładowego.

II grupa - realizować będzie program z rozszerzeniem podstaw w zakresie fizyki, matematyki i języka angielskiego.
KLASA I B - Podzielona
też na dwie grupy:
I grupa - realizować będzie program z rozszerzeniem podstaw w zakresie biologii, chemii
i języka angielskiego.
II grupa - realizować będzie program z rozszerzeniem podstaw w zakresie języka polskiego,
historii i wiedzy o społeczeństwie.

Technikum
(Czteroletnie)
Oferowane w roku
szkolnym 2014/2015
kierunki kształcenia:
Technik hotelarstwa
- z nauką trzech języków obcych!
Kwalifikacje: T.11. - Planowanie i realizacja
usług w recepcji. T.12. - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
geografia i język obcy.
Do podstawowych zadań wykonywanych przez
technika hotelarstwa należą: fachowa i kompleksowa
obsługa gości hotelowych, organizowanie pracy w zakładzie hotelarskim,
organizowanie usług
gastronomicznych,
prawidłowe obsługiwanie konsumenta, organizowanie
usług turystycznych
i rekreacyjnych, prowadzenie korespondencji i obsługiwanie nowoczesnego
sprzętu biurowego. Uczniowie tego
kierunku odbywają
praktyki w usteckich hotelach, domach wczasowych i
pensjonatach. Uczą
się trzech języków

obcych - angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego.
Jest również możliwość nauki języka norweskiego. Po ukończeniu szkoły można podjąć
pracę w: hotelach, ośrodkach wypoczynkowych,
zakładach uzdrowiskowych, schroniskach, a także na promach.
Technik mechanik
Kwalifikacje: M.17. - Montaż maszyn i urządzeń. M.44. - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka i informatyka.

Zawód technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym uzyskanie wielu
specjalizacji: wytwarzanie części maszyn i urządzeń, dokonywanie montażu maszyn i urządzeń,
instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń,
obsługiwanie maszyn i urządzeń, organizacja
procesu produkcji.
Technik urządzeń
i systemów energetyki
odnawialnej
Kwalifikacje: B.21. - Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. B.22. - Eksploatacja urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej. Przedmioty realizowane w zakresie
rozszerzonym: matematyka i
fizyka.
Kształcenie w zakresie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy
i gospodarki, wywołane wzrostem
wykorzystania odnawialnych źródeł energii: wodnej, wiatrowej,
geotermalnej i z biomasy. Podstawowym celem kształcenia w tym
zawodzie jest przygotowanie absolwenta do organizowania i wykonywania prac związanych z
montażem i demontażem instalacji systemów energetyki odnawialnej, kontrolowaniem pracy, wykonywaniem konserwacji oraz naprawy urządzeń i
instalacji systemów energetyki odnawialnej.
Technik żywienia i usług
gastronomicznych
Kwalifikacje: T.6. - Sporządzanie potraw i napojów. T.15. - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: chemia i język obcy.
Technik żywienia i usług gastronomicznych
to nowy zawód w branży usługowej, a rynek
usług gastronomicznych w regionie wciąż się
rozwija. Pracodawcy oczekują od pracowników

większej wiedzy i umiejętności praktycznych w
tym zakresie. Równocześnie dostępne są oferty
pracy w kraju i za granicą. Szczególnie rozwija
się sieć lokali szybkiej obsługi, gdyż wiele osób
ze względu na swoją pracę i szybki styl życia, nie
chce korzystać z posiłków przygotowywanych w
domu.
Nauka w naszej szkole pozwoli młodzieży fachowo przygotować się do wykonywania prac zarówno w kuchni na stanowisku kucharza, jak i
w biurze - doradcy żywieniowego, potrafiącego
zaplanować, opracować i wdrożyć dietę, a także
na stanowisku kelnera obsługującego właściwie

i rzetelnie gości oraz do prowadzenia własnej
działalności gospodarczej.
Zawód ten daje możliwość pogłębienia zainteresowań kulinarnych oraz szansę na dobrą
pracę. Skierowany jest do uczniów, którzy lubią
przygotowywać potrawy, interesują się gastronomią, chcieliby organizować lub obsługiwać przyjęcia, zająć się cateringiem lub zaopatrzeniem
zakładów gastronomicznych, a także prowadzić
własne przedsiębiorstwo.
Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane są w restauracjach i hotelach - podobnie
jak dla uczniów w zawodzie technik hotelarstwa.
Organizujemy również praktyki zagraniczne.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
(Trzyletnia)
Proponujemy naukę w klasie wielozawodowej, która okaże się doskonałym rozwiązaniem
dla osób chcących szybko usamodzielnić się i
zdobyć zawód poszukiwany na rynku pracy. W
klasie tej proponujemy
naukę następujących
zawodów: mechanik
pojazdów samochodowych, kucharz małej
gastronomii, fryzjer,
piekarz i stolarz.
Kwalifikacje: M.18.
- Diagnozowanie i naprawa podzespołów
i zespołów pojazdów
samochodowych (mechanik pojazdów samochodowych). T.6.
- Sporządzanie potraw

i napojów (kucharz). A.19. - Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (fryzjer). T.3. - Produkcja
wyrobów piekarskich (piekarz).

Nuda? Nie ma u nas
takiego przedmiotu!
Nasza szkoła jest jedną z 16 szkół w województwie pomorskim i warmińsko-mazurskim,
które zakwalifikowały się do uczestnictwa w
szwajcarskim programie współpracy z nowymi
krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Odbywają się u nas zajęcia warsztatowe, debaty, dyskusje na forum społecznościowym, cotygodniowe zajęcia mentoringowe (metoda kształcenia zawodowego).
Nasi uczniowie organizowali debatę oxfordzką na temat „Płeć kulturowa nie istnieje
- GENDER”.
W listopadzie ub. roku licealiści z klasy III
B brali udział w Polsko - Niemieckim Sąsiedzkim Parlamencie Młodzieży zorganizowanym w

Trójmieście. Nasza uczennica Jagoda Synak zdobyła II miejsce w finale konkursu historycznego pn. „95 Rocznica Odzyskania Niepodległości”. Inna nasza uczennica - Janina Bartosińska
otrzymała stypendium Marszałka Województwa
Pomorskiego za wyniki w nauce, a Aleksandra
Karpuk została Mistrzynią Europy w Kyokushin
w kategorii KATA.
W styczniu br. nasi uczniowie, lekkoatleci - Patryk Błaszczyk, Marcin Mencfel i Patryk
Nurkowski zostali najlepszymi sportowcami
w Polsce w swoich dyscyplinach i kategoriach
wiekowych!
Z nasza młodzieżą pracuje Henryk
Michalski - jeden z najlepszych trenerów

Nauka nie musi być nudna.
Nasza młodzież w Centrum Nauki
Eksperyment w Gdyni.

sportowych w Polsce, który przygotował
na Olimpiadę w Pekinie Barbarę Madejczyk z Ustki, zdobywczynię siódmego miejsca w rzucie oszczepem. Dziś
uczniowie naszej szkoły, trenujący pod
jego opieką, zdobywają tytuły mistrzowskie i są w kadrze narodowej.
W lutym br. dwudziestu naszych uczniów
klasy II technikum wyjechało na miesięczną
praktykę zawodową w ramach realizowanego przez naszą szkołę projektu
„Bądź konkurencyjny na rynku pracy”. Jedna grupa
przebywała w Granadzie w Hiszpanii,
druga - w Lipsku,
w Niemczech. Nasza młodzież pracowała tam w zakładach związanych z
energią odnawialną
oraz w renomowanych, pięciogwiazdkowych hotelach.
W wolnym czasie
zwiedziła Granadę i jej najpiękniejsze
zabytki.
Była też m.in. na
Giblartarze.
Uczniowie naszej szkoły - Monika Sobczyńska, Mateusz Dolny i Piotr Jaskólski wzięli udział w konkursie organizowanym
przez Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej
Akademii Nauk w Gdańsku. Zbudowany przez
nich wiatrak wzbudził duże zainteresowanie
wśród organizatorów i uczestników konkursu.
Ambitny projekt i dobre wyniki pomiaru mocy
sprawiły, iż nasza drużyna uplasowała się na
czwartym miejscu w gronie 15 drużyn z województwa pomorskiego.

W Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni, wcielając się w rolę inżynierów, konstruując i wprawiając w ruch skomplikowane
mechanizmy, nasza młodzież poznała działanie śluzy, tamy, śruby Archimedesa, miała
też szansę stworzyć dwumetrowy wir wodny.
Poznała naturę dźwięku, istotę elektryczności i magnetyzmu, miała okazję przekonać
się, w jaki sposób można w praktyce wykorzystać prawa fizyki.

Wiedza, przyjemności
i pasje...
W naszej szkole przy ulicy Bursztynowej 12, poza bardzo dobrze wyposażonymi gabinetami dydaktycznymi, dysponujemy nowoczesną pracownią komputerową,
salą konferencyjną, biblioteką ze stanowiskami komputerowymi, aulą, nowoczesną
hala sportową. Mamy siłownię i saunę!

Organizujemy Ogólnopolski Ustecki Festiwalu Filmów Amatorskich, Międzynarodowy Festiwal Kultury Europejskiej, Powiatowy
Konkurs Ortograficzny, Bieg po Niepodległość,
Powiatowy Konkursu na Doświadczenie Pokazowe z Fizyki. Współpracujemy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Ustce. Uczestniczymy
w akcji poboru krwi pod hasłem „Wampiriada”.
Bierzemy udział w akcji „Sprzątanie świata”.
Działa u nas wolontariat. Współpracujemy z
Fundacją dla Osób Niepełnosprawnych i Niewidomych „Pomóż i Ty” oraz ze Schroniskiem
dla Zwierząt w Słupsku.

Działają u nas: szkolne Koło Turystyczne
PTTK, koło geograficzno-ekonomiczne, Szkolny
Klub Filmowy, koło informatyczne, sekcja lekkoatletyki, kajakarska, piłki siatkowej, koszykowej,
nożnej, koła przedmiotowe. Maturzyści mogą
uzupełniać swoją wiedzę na konsultacjach przedmiotowych. Wyjeżdżamy na wycieczki krajowe i
zagraniczne, uczestniczymy w projektach europejskich (UNESCO) i współpracujemy ze szkołami w
Niemczech, Estonii, na Litwie, Łotwie i w
Rosji. Jesteśmy stałymi bywalcami kin, muzeów,
teatrów. Uczestniczymy w warsztatach mediacji,
dziennikarskich i w projektach naukowych.

Prowadzimy nabór elektroniczny. Znajdziecie nas pod nazwą:
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
76-270 Ustka, ul. Bursztynowa 12, tel. 59 814 71 06
www.zsoitustka.edu.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Marynarza Polskiego w Damnicy

Zapewniamy kształcenie uczniom
z niepełnosprawnością we wszystkich typach szkół!
Przygotowujemy do normalnego życia i do pracy!
Kształcimy efektywnie!
Do naszego ośrodka przyjmujemy przez cały rok!
Niezwykły charakter naszej placówki wynika z połączenia
60-letniej historii ze śmiałym spojrzeniem w przyszłość!

Warto spojrzeć w przyszłość
Drodzy rodzice!
Rodzice dziecka niepełnosprawnego!
Nie jesteśmy szkołą jedną z wielu. Nie jesteśmy szkołą typową, walczącą o
miejsca w rankingach. Jesteśmy małą, kameralną placówką realizującą szeroki
wachlarz specjalistycznych usług edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych
dla uczniów i wychowanków niepełnosprawnych. Wykorzystujemy wszelkie teoretyczne i praktyczne metody, techniki i procedury edukacyjno-terapeutyczne
jako wspomagające proces uczenia się, rozwoju i funkcjonowania dzieci z niepełnosprawnością. Opierając się na najnowszych doświadczeniach i wynikach badań podejmujemy różnorodne działania, które
przynoszą znaczące efekty terapeutyczne. Niestety, mimo iż dzieci z upośledzeniem umysłowym, autyzmem, z całościowymi zaburzeniami
rozwoju jest coraz więcej, powszechna wiedza
na temat tych zaburzeń jest zbyt mała i często
zniekształcana przez stereotypy i uprzedzenia.
Jako pedagodzy specjalni chcemy dzielić się naszymi doświadczeniami w zakresie
kompleksowego podejścia do edukacji i terapii
dzieci, chcemy pokonywać społeczne stereotypy,
a także zwyczajne lęki i obawy o własne dziecko. Przede wszystkim chcemy zaprosić do naszej prawie 60-letniej placówki, do Damnicy, do
dobrej placówki, bo mamy wielu zadowolonych
rodziców i wychowanków.
Pomimo lokalizacji w zabytkowym, XIXwiecznym pałacu, jesteśmy nowoczesną, dobrze
wyposażoną placówką specjalizującą się w edukacji i terapii dzieci oraz młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, autyzmem, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi (wady słuchu, wzroku, uszkodzenia narządu ruchu).
Nie boimy się trudnych przypadków i ciężkiej pracy, jesteśmy otwarci i
przygotowani na realizację wszystkich potrzeb rodzin posiadających dziecko z
różnymi dysfunkcjami, chorobami czy zaburzeniami.
W przyszłym roku obchodzić będziemy 60-lecie działalności Ośrodka. To
dla nas wyzwanie, by przez kolejne dziesięciolecia jeszcze lepiej i pełniej służyć
niepełnosprawnym dzieciom, zawsze zmierzając do ich maksymalnej samodzielności i niezależności życiowej.
Władysława Hanuszewicz
Dyrektor Ośrodka

Oferta edukacyjna na rok
szkolny 2014/2015
Przyjmujemy uczniów
z niepełnosprawnością:
• do szkoły podstawowej,
• gimnazjum,
• szkoły ponadgimnazjalnej - przysposabiającej do
pracy w:
• gospodarstwie domowym
z elementami rękodzieła
artystycznego,
• pomocnika konserwatora
terenów zielonych,
• pomocnika obsługi biura,
• w zakresie rękodzieła artystycznego z elementami
małej gastronomii,
• pomocnika opiekuna osób
niepełnosprawnych.

Celem edukacji w Szkole Ponadgimnazjalnej Przysposabiającej do Pracy jest rozwijanie
niezależności życiowej dorosłych osób niepełnosprawnych, wdrażanie do funkcjonowania

społecznego, a w szczególności wyposażenie w
takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą na podjęcie samodzielnej lub wspomaganej
pracy na wolnym lub chronionym rynku pracy.
Podstawową formą zajęć jest przysposobienie do
pracy realizowane wieloprofilowo w formie teoretycznej i praktycznej. Praktyki organizujemy
w otwartych i chronionych zakładach pracy - w
Damnicy, Słupsku i Karżniczce.

Tworzymy kolejną
klasę dla dzieci
z autyzmem w szkole
podstawowej!

Zajęcia edukacyjne i wychowawcze w takich
klasach prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli, w salach dostosowanych do

specyficznych potrzeb dzieci. Podstawą przyjęcia
dziecka jest stwierdzony w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, autyzm.

We wszystkich
szkołach zapewniamy
bezpłatne podręczniki
i materiały
dydaktyczne!
Prowadzimy
własny internat.

Nasz internat znajduje się w placówce. Miejsca noclegowe są w nim bezpłatne; rodzice pokrywają tylko koszty wyżywienia dzieci. Rodziny uboższe (spełniające kryterium dochodowe)
mogą skorzystać ze wsparcia gminnych ośrodków pomocy społecznej.

Wszystkich zainteresowanych rodziców i opiekunów
zapraszamy do Ośrodka w dniach nauki szkolnej.
Zapraszamy również do odwiedzania naszej strony
internetowej: www.oswdamnica.edu.pl

Prowadzimy
zajęcia wczesnego
wspomagania
rozwoju dziecka!
Każdemu dziecku
zapewniamy zajęcia
z zakresu pomocy
psychologicznopedagogicznej!
Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka przeznaczone są dla dzieci o nieharmonijnym rozwoju. Ich celem jest stymulowanie
psychofizycznego rozwoju od czasu wykrycia
niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia
nauki w szkole. Wczesną interwencją obejmujemy dzieci z różnorodnymi dysfunkcjami, zaburzeniami
neurologicznymi,
zaburzeniami
mowy, niedowidzące, z niedosłuchem, mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi problemami rozwojowymi. Nasi specjaliści, pracujący
z małymi dziećmi, koncentrują się
na integracji sensorycznej, rozwoju
mowy i porozumiewania się, samoobsłudze, usprawnianiu funkcji motorycznych, poznawczych i innych.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna ma
charakter usprawniający, korygujący, terapeutyczny i stymulujący prawidłowy rozwój dziecka. Obejmuje zajęcia logopedyczne, integracji
sensomotorycznej, korekcyjno - kompensacyjne, gimnastyki korekcyjnej, w sali doświadczania świata i dydaktyczno - wyrównawcze.

Realizujemy zajęcia
psychoedukacyjne,
z zakresu
surdopedagogiki,
tyflopedagogiki,
terapii behawioralnej
i socjoterapeutyczne.

Prowadzimy zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głęboką,
wieloraką niepełnosprawnością w wieku od
3 do 25 lat. Praca ta polega przede wszystkim na nauce nawiązywania kontaktów i komunikowania się z otoczeniem, usprawnianiu ruchowym, rozwijaniu samodzielności i
niezależności w podstawowych sferach życia
(jedzenie, ubieranie się, mycie, załatwianie
potrzeb fizjologicznych) na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom
uczestnika zajęć.

Na wszystkich etapach edukacyjnych praca
pedagogiczna dostosowana jest do indywidualnych wymagań dziecka. W praktyce oznacza
to, że każdy uczeń realizuje swój Indywidualny
Program Edukacyjno-Terapeutyczny, obejmujący różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nauczyciele wykorzystują w swojej pracy różnorodne metody oraz środki dydaktyczne
przeznaczone do nauki dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym własne, wypracowane w ośrodku lub korzystają z najlepszych
wydawnictw oświatowych.

Organizujemy
wycieczki
edukacyjnokrajoznawcze
oraz wyjazdowe
turnusy
rehabilitacyjne,
a także dowozy
uczniów na
zajęcia szkolne!
Bierzemy udział
w olimpiadach
specjalnych!

Uczymy
i wychowujemy
w oparciu
o indywidualne
programy edukacyjnoterapeutyczne,
rewalidacyjne
i rewalidacyjnowychowawcze.
Pomagamy uczniom
poprzez „Szkolny
Fundusz Pomocowy”.

Nasi wychowankowie odnoszą
sukcesy w piłce nożnej, biegach
przełajowych, tenisie stołowym i
warcabach. Nasz uczeń Damian
Kirko wywalczył w tym roku prawo startu w Mistrzostwach Świata w Warcabach
64-polowych!
Organizujemy Ogólnopolskie Damnickie Betlejki i Konfrontacje Kulturalne. Wśród naszych
uczniów mamy laureatów ogólnopolskich konkursów literackich! Bierzemy udział w licznych
projektach! W bieżącym roku szkolnym realizowaliśmy projekty: „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, „Rękodzieło sposobem na przełamanie
barier”, „Akademia Inicjatyw Społecznych - reintegracja społeczna i zawodowa”.

Każdy uczeń realizuje indywidualny
program edukacyjny...

wdraża programy autorskie oraz innowacje pedagogiczne. Nasi uczniowie i wychowankowie
osiągają liczne sukcesy. Oceniamy rozwój ucznia
i wychowanka, umożliwiamy spotkania ze specjalistami, wspieramy rodziców. Mamy własny
gabinet profilaktyki medycznej, lekarza psychiatrę i pielęgniarkę. którzy zajmują się zdrowiem
dzieci i młodzieży.

Do naszych szkół
przyjmujemy uczniów
przez cały rok
szkolny!

Prowadzimy „Szkołę
dla rodziców”!
Spotkania odbywają się cyklicznie i poruszają najistotniejsze problemy dotyczące funkcjonowania dzieci i młodzieży; zapraszamy na nie
także rodziców uczniów z trudnościami w nauce,
których dzieci uczęszczają do innych szkół.

Kształcimy efektywnie!
Dbamy o zdrowie
i bezpieczeństwo
dzieci!
Nasza kadra systematycznie się dokształca
i doskonali swój warsztat pracy, opracowuje i

Przyjmowanie odbywa się na pisemny wniosek rodziców złożony do Starosty Słupskiego. Do naszej placówki mogą być skierowane
dzieci i młodzież z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego (w tym nauczania indywidualnego), wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Podstawą uzyskania
skierowania do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy jest złożenie następujących
dokumentów:
• wniosku do Starosty Słupskiego o przyjęcie
do takiej szkoły (WPS07 - do pobrania ze
strony internetowej atarostwa),
• podania o przyjęcie do szkoły,
• aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia
specjalnego,
• kwestionariusza osobowego (do pobrania w kancelarii Ośrodka lub ze strony
internetowej),
• świadectwa ukończenia gimnazjum,
• odpisu skróconego aktu urodzenia,
• karty zdrowia wraz z informacją o leczeniu
specjalistycznym,
• dwóch zdjęć legitymacyjnych,
• podania o internat (dla chętnych).

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, w-han@wp.eu

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
w Ustce

Przygotujemy do normalnego życia!
Dla nas każdy wychowanek jest niepowtarzalny!
Jesteśmy wiodącą placówką w kraju!
Udowadniamy, że nie ma trudnej młodzieży!
Rozwijamy talenty!
Uczymy szacunku do ludzi i przyrody!

Nie zmarnuj czasu!
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce jest publiczną placówką dydaktyczno - wychowawczą, którą tworzą gimnazjum dla uczniów klas I - III i internat
dla 72 wychowanków. Jesteśmy placówką koedukacyjną, zapewniającą wychowankom realizację obowiązku szkolnego oraz całodobową opiekę wychowawczą.
Jesteśmy placówką nieferyjną - nie ma u nas ferii zimowych i letnich.
Obowiązek szkolny, w formie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizują
u nas wychowankowie w wieku od 13 do 18 roku życia. Klasa szkolna liczy od 10
do 12 uczniów. Godzina lekcyjna trwa, jak w każdej szkole, 45 minut, proces dydaktyczny zorganizowany jest na podstawie ramowego planu nauczania dla gimnazjum i obejmuje materiał edukacyjny przewidziany programem Ministerstwa
Edukacji Narodowej.

Oferta edukacyjna na rok
szkolny 2014/2015

Naszym zadaniem
jest udzielanie
specjalistycznej
pomocy
psychoedukacyjnej
młodzieży
niedostosowanej
społecznie lub
zagrożonej
uzależnieniem.
Zadanie to realizujemy we współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami naszych wychowanków, instytucjami powołanymi do zwalczania patologii oraz sądami. Do naszych zadań
należy też eliminowanie przyczyn i przejawów
zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.
Dążymy do tego, by wychowanek naszego
ośrodka świadomie budował swoje życie, osiągał

satysfakcję ze
swoich dokonań, umiał żyć w
społeczeństwie
i kierował się w
życiu uniwersalnymi wartościami etycznymi.
Dla nas każdy wychowanek jest osobą
jedyną i niepowtarzalną mającą prawo do
harmonijnego
i wszechstronnego rozwoju.
Opuszczając
naszą placówkę
ma czuć się pełnoprawnym obywatelem Polski,
Europy i Świata!
Przebywająca w naszym ośrodku młodzież
mieszka w pokojach 2, 3 i 4-osobowych z kącikami sanitarnymi i umywalką. Na każdym piętrze są prysznice i toalety. Każda klasa ma przydzieloną salę dydaktyczną, w której odbywają się
zajęcia lekcyjne. Zajęcia plastyczne i muzyczne
odbywają się w przygotowanych pracowniach.
Zainstalowany nowoczesny sprzęt monitorujący
pomaga w zwalczaniu przemocy rówieśniczej i
innych przejawów zachowań niepożądanych.

W naszej placówce
zapewniamy:

• rzetelne prowadzenie zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,
• wspieranie rozwoju psychofizycznego
uczniów, rozwijanie ich zdolności oraz
zainteresowań,
• obiektywne i bezinteresowne ocenianie
uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie,

• pomoc w przezwyciężaniu niepowodzeń
szkolnych i rozpoznawaniu potrzeb uczniów,
• pomoc psychologa i pedagoga,
• naukę w systemie klasowo-lekcyjnym,
stały kontakt z wychowawcą klasowym
i metody pracy dostosowane do potrzeb
wychowanków,
• opiekę podczas trwania lekcji.
• opiekę wychowawcy grupowego.
• Nauczyciele są odpowiedzialni za prawidłowy przebieg procesu
dydaktycznego.
• Psycholog wspomaga działania nauczycieli i wychowawców.
• Pedagog organizuje i prowadzi zajęcia
specjalistyczne i wychowawcze.
• Wychowawcy zobowiązani są do sporządzenia indywidualnego programu
terapeutycznego dla każdego wychowanka na czas jego pobytu w ośrodku.
Aby nasze zamierzenia przyniosły oczekiwane rezultaty, przygotowujemy i wdrażamy innowacyjne programy. Cały czas modyfikujemy pracę z wychowankami.

Jak pracujemy?
Prowadzimy Trening Alternatyw Życiowych, który ma ułatwić wychowankom wybór właściwej drogi życiowej po opuszczeniu

placówki. Zachęcamy do kontynuowania nauki
i podjęcia pracy zawodowej.
Jednym z wielu zadań jest zapewnienie wychowankom warunków do wielostronnego rozwoju, dlatego prowadzimy doradztwo zawodowe. Jego rola przybiera
szczególne znaczenie w
okresie dorastania, w
którym młodzież musi
przystosować się do otaczającej rzeczywistości i
dokonać wielu wyborów.
Wychowanek uzyskuje wiedzę o zawodach,
możliwościach dalszego
kształcenia i swoich predyspozycjach. Zwiększa
to jego szansę na podjęcie trafnych decyzji.
Zajęcia koła ekologicznego wprowadzają wychowanków

w tematykę ekologiczną, zachęcają do życia w
zgodzie z prawami przyrody, wzmacniają świadomość ekologiczną, uczą odpowiedzialności za
środowisko naturalne, kreują postawy przyjazne
środowisku.
Zajęcia koła kulinarnego uczą przygotowywania potraw, posługiwania się sprzętami i
urządzeniami kuchennymi.
Zajęcia koła wokalnego rozbudzają i rozwijają wrażliwość estetyczną, przygotowują do
uczestnictwa w życiu kulturalnym, rozbudzają
aktywność twórczą.

Zajęcia koła filmowego poszerzają wiedzę o filmie.
Zajęcia wyrównawcze z ortografii uczą
poprawnej pisowni; prowadzone są z wykorzystaniem gier komputerowych i Internetu.
Zajęcia koła gospodarczego umożliwiają rozwijanie zainteresowań technicznych.
Zajęcia koła teatralnego uczą wrażliwości, wychowują przez sztukę.
Zajęcia koła wolontariatu angażują
do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej
pomocy.

Ośrodek nasz mieści się w pięknie odnowionym obiekcie
usytuowanym prawie w samym centrum nadmorskiego
kurortu. Nie tworzymy izolowanego miejsca, wręcz przeciwnie
wykorzystujemy to atrakcyjne położenie w pracy wychowawczej.
Wykorzystujemy też wszystkie inne atrakcje nadmorskiego
położenia w naszej codziennej pracy z młodzieżą.

prawnych, starosta właściwy ze
względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Ośrodek
nasz powstał
jako jeden
z pierwszych
i szybko
WDROŻYŁ
sprawdzone
formy pracy
z młodzieżą. Dziś
jesteśmy wiodącą
placówką
w kraju, z której
doświadczeń
korzystają inne
ośrodki.

Zajęcia koła sportowego podnoszą tężyznę
fizyczną, pozwalają aktywnie spędzać czas wolny, rozwijają zainteresowania sportem, kształtują
charakter.
Zajęcia koła dziennikarskiego (w tym
prowadzenie własnej gazetki) uczą samodzielności w myśleniu, wyrażaniu myśli i sądów.
Podstawą przyjęcia do naszego ośrodka jest orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, a kieruje do
nas, na wniosek rodziców lub opiekunów

Jako pierwsi udowodniliśmy, że już
na poziomie szkoły gimnazjalnej należy młodzież przygotowywać do przyszłej pracy zawodowej. Realizowany
przez dwa lata projekt pn. „Mos-t” w
przyszłość. Wypracowanie nowych
forma aktywizacji zawodowej dla wychowanków MOS” potwierdził, że przyuczenie
do konkretnego zawodu już na tym poziomie
edukacji pomaga młodym ludziom w wyborze
drogi życiowej. Projekt ten został uhonorowany
prestiżowym wyróżnieniem w pierwszej edycji
konkursu „Regaty Rozwoju. Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej POKL 20072013”, stawiany jest za wzór do wdrażania w innych ośrodkach w kraju i za granicą. Złożyliśmy
już odpowiedni wniosek do instytucji finansujących i w nowym roku szkolnym 2014/2015 zamierzamy go kontynuować z kolejną grupą naszej młodzieży.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
76-270 Ustka, ul. Wróblewskiego 5, tel. 59 814 40 49
e-mail: bursa-ustka@op.pl, www.mos.ustka.pl

Uczniowie w naszych szkołach otrzymują
stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce,
stypendia sportowe w dwóch kategoriach
- wynik i talent, nagrody za wysokie
wyniki w krajowym i międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym. Najlepszego
ucznia i sportowca wysyłamy na letnie
lub zimowe Igrzyska Olimpijskie. Najlepsi
nasi maturzyści otrzymują specjalną
nagrodę „Superabsolwent”. Uczniowie
wszystkich klas pierwszych w drugim
semestrze, mogą otrzymać dodatkowe
stypendium w wysokości 100 złotych
miesięcznie. Uczniowie w trudnej
sytuacji materialnej otrzymują stypendia
przyznawane przez gminy. Nagradzamy
sportowców w Powiatowej Olimpiadzie
Dzieci i Młodzieży. Finansujemy wiele
konkursów tematycznych, w których można
uzyskać cenne rzeczowe nagrody. Wspólnie
z gminami finansujemy specjalne programy
dla młodzieży szczególnie uzdolnionej.
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zkoły ponadgimnazjalne powiatu słupskiego kształcą uczniów
ambitnych, pragnących zdobywać
wiedzę i rozszerzać swoje horyzonty
myślowe. ◆ Powiatowe szkoły podstawowe i gimnazjalne specjalne,
a także wszystkie ponadgimnazjalne mają swoje wypracowane wzorce
wychowawcze, uczestniczą w międzynarodowych programach unijnych, prowadzą międzynarodową
edukację i wymianę młodzieży, są
placówkami innowacyjnymi, otwartymi na wszelkie inicjatywy uczniów
i nauczycieli. ◆ W szkołach powiatu słupskiego żaden uczeń się nie
nudzi, młodzież kształci się zgodnie z zainteresowaniami i wymogami współczesnego rynku pracy.
◆ Wszystkie szkoły powiatu słupskiego dysponują nowoczesną bazą,
są dobrze wyposażone w pomoce
dydaktyczne, mają szeroką ofertą
edukacyjną i ofertę zajęć pozalekcyjnych, kształcą ludzi sukcesu, odpowiedzialnych, przedsiębiorczych,
aktywnych i twórczych. ◆ Każdy
uczeń w szkołach powiatu słupskiego ma zapewnione prawo do edukacji na najwyższym poziomie i do
swego rozwoju osobowościowego.
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