INFORMATOR

O SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH I SPECJALNYCH
W POWIECIE SŁUPSKIM NA ROK SZKOLNY 2012/2013

Przygotowany na podstawie materiałów
przekazanych przez szkoły i placówki oświatowe powiatu

W naszych szkołach uczy doświadczona,
dobrze przygotowana do pracy kadra
pedagogiczna. Dysponujemy bardzo
dobrymi warunkami lokalowymi,
wdrażamy nowe kierunki i innowacyjne
programy nauczania. Dbamy o wysoki
poziom nauki i możliwości rozwoju
wszystkich uczniów. Wolne miejsca
czekają w Zespole Szkół Agrotechnicznych
im. Władysława Reymonta w Słupsku,
Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych w Ustce (Liceum
Ogólnokształcącym im. Mikołaja
Kopernika, Zasadniczej Szkole Zawodowej
i Technikum), a także - dla młodzieży
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
i wychowawczymi w Młodzieżowym
Ośrodku Socjoterapii w Ustce
i Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Damnicy. W naszych
szkołach uczymy bez stresu i z pasją!
Warto podjąć mądrą i rozważną decyzję!

Wybór szkoły, to często wybór na całe życie

Natalia Kwaśniak ze Strzelinka w nagrodę
za wysokie wyniki sportowe i w nauce pojechała
na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Vancouver 2010

Kształcenie stało
się konkurencyjne
Przedstawiamy tegorocznym gimnazjalistom ofertę edukacyjną szkół prowadzonych przez powiat słupski na rok
szkolny 2012/2013. Już na wstępie należy zaznaczyć, że jest to oferta szczególna, zaproponowana nie tylko przez same
szkoły, ale wypracowana również przez
specjalny zespół składający się z fachowców od szkolnictwa, zwłaszcza tego zawodowego oraz rynku pracy, powołany
przez Zarząd Powiatu Słupskiego. Jego
zadaniem było wypracować atrakcyjną
ofertę edukacyjną, a więc taką, która zachęci młodzież w większym niż dotychczas stopniu do wyboru powiatowych
szkół do dalszej nauki.
Szczególnie chodziło o taką ofertę
dla usteckich szkół ponadgimnazjalnych,
które w ostatnich kilku latach jakby straciły na zainteresowaniu młodzieży. Inna
sprawa, że podobnie jak to miało (i ma
jeszcze) miejsce w innych miastach i powiatach, znacznie przyczynił się do tego
niż demograficzny. W usteckich szkołach
zaznaczył się on szczególnie. Dla podkreślenia problemu warto przypomnieć,
że w porównaniu z rokiem szkolnym
2000/2001 liczba uczniów i słuchaczy w
tamtejszym Zespole Szkół Ogólnokształcących zmniejszyła się o 412, a w Zespole Szkół Technicznych - aż o 653!
Z jednej strony wypadałoby się cieszyć, bo przez to znacznie poprawiły się
w nich warunki kształcenia, zwłaszcza
w ZST. Z drugiej jednak - tak mała liczba uczniów powoduje niekorzystne skutki finansowe dla szkoły i w ogóle dla całej powiatowej oświaty. Kształcenie w
Polsce stało się konkurencyjne, również
na słupskim, znaczącym rynku edukacyjnym pojawiła się duża konkurencja.
Chcąc się dziś na tym rynku utrzymać,
szkoły muszą być atrakcyjne i oferować

takie kierunki kształcenia, które zainteresują młodzież. To samo kryterium dotyczyć musi także szkół powiatowych, jeżeli nie chcą one świecić pustkami.
W roku szkolnym 2012/2013 proponujemy w naszych szkołach pięć nowych kierunków kształcenia na poziomie
technikum, w tym aż trzy w Ustce. W Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta, największej szkole
w Słupsku i najchętniej wybieranej przez
młodzież, będziemy prowadzić nabór na
takie nowe zawody, jak technik technologii żywności i technik turystyki wiejskiej. W Zespole Szkół Technicznych w
Ustce (od 1 września wspólnie z Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika utworzy Zespół Szkół
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Ogólnokształcących i Technicznych w
Ustce) rozpoczniemy nabór na takie nowe
kierunki, jak: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik informatyk i technik prac biurowych. Dwa
ostatnie proponowane kierunki, poza
tym, że są bardzo atrakcyjne, powinny
przede wszystkim skrócić drogę do szkoły młodzieży z Ustki i jej okolic. Pierwszy będzie chyba nielicznym takim, jeżeli
nie jedynym na całym Pomorzu! Związany jest z dynamiczną budową w naszym
powiecie farm wiatrowych i innych systemów energetyki odnawialnej. Powinien
szczególnie zainteresować młodzież. Do
Ustki ze Słupska nie jest daleko i śmiało,
bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
będzie można prawie na miejscu zdobyć
nowy atrakcyjny zawód.
Prawie rewolucję w ogólnym
kształceniu proponuje ustecki ogólniak.
Do typowych klas przedmiotowych realizujących program z rozszerzeniem
wszystkich podstaw dopuszczalnych
na tym poziomie kształcenia, proponuje młodzieży dodatkowo edukację morską z możliwością uzyskania patentów
żeglarza jachtowego, sternika motorowodnego, młodszego marynarza pokładowego, certyfikatów: indywidualnych
technik ratownictwa, pierwszej pomocy
przedmedycznej, bezpieczeństwa własnego. Proponuje też, jako dodatkową
- edukację w zakresie reagowania kryzysowego z możliwością uzyskania certyfikatów ArcGIS, ECDL i GIS. Ale to
jeszcze nie wszystko. Prowadzony będzie
także nabór do klasy sportowej realizującej program z rozszerzeniem w zakresie geografii i języka angielskiego, a zainteresowani z wszystkich klas, a więc nie
tylko tej sportowej, będą mogli się także
uczyć języka norweskiego! Zobaczymy,
jak na te wszystkie propozycje zareaguje
młodzież, ale wydaje się, że usteckie liceum ma w tym roku wyjątkową ofertę
edukacyjną - z pewnością jedyną taką w
całym regionie słupskim.
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Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę,
tym razem nie tyle może młodzieży, co
raczej jej rodziców i opiekunów na naszą
powiatową ofertę szkolnictwa specjalnego
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy i Młodzieżowym
Ośrodku Socjoterapii w Ustce. Ośrodek
w Damnicy jest w stanie zająć się skutecznie każdym dzieckiem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. Przysposabia
też do pracy! Z kolei Ośrodek Socjoterapii w Ustce pracuje z młodzieżą trudną
- skutecznie realizuje program edukacyjny i wychowawczy z zakresu gimnazjum.
Jeden i drugi ośrodek jest bez wątpienia
wyróżniającą się placówką w skali kraju.
Oba wprowadzają wiele innowacji pedagogicznych, w swojej pracy wykorzystują
najnowsze metody pracy z dziećmi i młodzieżą trudną. Robią to naprawdę z dużym znawstwem i pedagogiczną pasją. A
to się nie wszędzie zdarza.
Podsumowując krótko: szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe powiatu słupskiego w roku szkolnym
2012/2013 gwarantują młodzieży pewny sukces edukacyjny i wychowawczy.
Wszystkie proponowane od nowego roku
szkolnego nowe kierunki kształcenia zawodowego uzyskały aprobatę Powiatowej Rady Zatrudnienia, a to oznacza,
że na zawody, proponowane młodzieży
przez nasze szkoły, będzie istniało zapotrzebowanie na rynku pracy. Szkoły powiatu słupskiego gwarantują młodzieży
kształcenie na bardzo wysokim poziomie
i w bardzo dobrych warunkach. Obowiązujący w naszym powiecie specjalny
program stypendialny jest korzystny dla
uczniów i z pewnością będzie zachęcał
do uczęszczania do naszych szkół, uzyskiwania dobrych wyników i osiągnięć w
nauce.
Sławomir Ziemianowicz
Starosta Słupski

Zespół Szkół Agrotechnicznych
im. Władysława Reymonta w Słupsku

Najchętniej wybierana szkoła w Słupsku!

bogata oferta kształcenia

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku to szkoła z tradycjami. W tym
roku obchodzić będziemy 60-lecie istnienia. Jesteśmy szkołą z tradycjami, ale
idącą też z duchem czasu i otwierającą się na potrzeby młodych ludzi. W roku
szkolnym 2012/2013 proponujemy młodzieży atrakcyjne kierunki zarówno na
poziomie technikum, jak i zasadniczej szkoły zawodowej, które nie tylko umożliwią spełnienie marzeń, ale także znalezienie interesującej pracy. Oferujemy
możliwość zdobywania wiedzy w sprzyjających warunkach, nowocześnie wyposażonych gabinetach lekcyjnych, profesjonalnym laboratorium chemicznym, pięciu salach komputerowych oraz w przyjaznej i dającej poczucie bezpieczeństwa
atmosferze. Posiadamy certyfikat „Opieka i profilaktyka wspomaga ucznia w
jego rozwoju”. Absolwenci naszych kierunków nabywają umiejętności pozyskiwania unijnych środków finansowych dla rolnictwa. Niech nie zmyli obiegowa
nazwa „Rolniczak” - nasza oferta jest bardzo bogata. Edukacja w technikum
daje możliwość uzyskania nie tylko tytułu zawodowego, ale także zdania egzaminu maturalnego. Szkoła zawodowa z kolei umożliwia dalszą edukację na
poziomie technikum i liceum ogólnokształcącego.
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KIERUNKI KSZTAŁCENIA
W ROKU SZKOLNYM
2012/2013
TECHNIK GEODETA
Pragniesz w przyszłości stać się bogatym
człowiekiem, wykorzystać potencjał gospodarczy tych, którzy budują domy, fabryki, markety
i realizują inne inwestycje, nauczyć się tworzyć
obliczeniowe projekty geodezyjne przy wykorzystywaniu najnowszego komputerowego oprogramowania graficznego - wybierz ten kierunek.
Przygotujemy cię do pracy geodezyjnej, obsługi

nowoczesnego sprzętu pomiarowego, prowadzenia samodzielnej firmy.
TECHNIK OCHRONY
ŚRODOWISKA
Interesujesz się problemami środowiska
i chcesz być specjalistą od jego ochrony - roz-

pocznij naukę na tym kierunku. Nauczymy cię
prowadzić badania oceniające stan zanieczyszczeń środowiska oraz zmian w nim zachodzących, posługiwania się specjalistyczną aparaturą
kontrolno-pomiarową, obsługiwać profesjonalne
programy komputerowe. Po ukończeniu szkoły
będziesz mógł(a) zatrudnić się m. in. w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z ochroną
środowiska.
TECHNIK AGROBIZNESU
Pragniesz kontynuować rodzinne tradycje
lub twoim marzeniem jest prowadzić gospodarstwo rolne, chcesz stać się poważnym produ-

centem żywności, na rolnictwie i agroturystyce
zbudować swoją przyszłość - koniecznie musisz
wybrać ten kierunek. Nauczymy cię opracowywania i stosowania strategii marketingowej, prowadzenia rachunkowości. Po ukończeniu szkoły
będziesz mógł(a) prowadzić własne gospodarstwo lub poszukać zatrudnienia w przedsiębior7

stwach przetwórstwa rolnego, spożywczego, firmach handlowych i usługowych, zajmujących
się rolnictwem.
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG
GASTRONOMICZNYCH
Chcesz zostać specjalistą od zdrowego żywienia, żywić innych, układać jadłospisy, posiąść wiedzę na temat dietetycznego żywienia,
być profesjonalnym menagerem i organizatorem
bankietów, ślubów, imprez okolicznościowych wybierz ten kierunek. Po jego ukończeniu będziesz mógł(a) znaleźć zatrudnienie m.in. w
zakładach gastronomicznych, firmach cateringo-

wych, handlowych, hotelowych, domach wczasowych i pensjonatach.
TECHNIK ARCHITEKTURY
KRAJOBRAZU
Chcesz w przyszłości profesjonalne projektować ogrody i inne przestrzenie, za pomocą nowoczesnego komputerowego oprogramowania
graficznego nauczymy cię tego w naszej szkole.
Zdobędziesz ciekawy i nowoczesny zawód, który
umożliwi ci zatrudnienie w firmach zajmujących
się urządzaniem, pielęgnowaniem i ochroną terenów zielonych.
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TECHNIK INFORMATYK
Chcesz w przyszłości zostać profesjonalnym
programistą, pisać programy komputerowe, pracować na najpopularniejszych platformach systemowych, obsługiwać profesjonalne oprogramowanie graficzne i muzyczne - nauczymy cię
tego na tym kierunku. Zdobędziesz popłatny i
nowoczesny zawód, znajdziesz pracę w firmach
komputerowych.
TECHNIK EKONOMISTA
Interesuje cię szybki zysk, pragniesz poznać
tajniki współczesnej ekonomii, nauczyć się grać

na giełdach, pomnażać pieniądze, chcesz zostać
pracownikiem banku, odkryć tajemnice kreatywnej księgowości, nauczyć się zarabiać na długach
i na inwestycjach - nauczymy cię tego na tym kierunku. Nauczymy też analizy rynku i prowadzenia własnej firmy rachunkowej.
TECHNIK ANALITYK
Fascynują cię tajniki chemii, praca w laboratorium i badanie składu leków, trucizn, kosmetyków, chcesz poznać zagadnienia związane ze
światem taksologii, poznać przyczyny i rozwój
chorób rakowych, nabyć umiejętności pracy

Uczymy zakładania oraz pielęgnowania
sadów i ogrodów

w laboratoriach medycznych, przemysłowych,
kryminalnych - wybierz ten kierunek. Pracę będziesz miał ciekawą. Rozwój badań będzie zawsze następował.

Nowe zawody:
TECHNIK TECHNOLOGII
ŻYWNOŚCI
Chcesz posiąść wiedzę o wytwarzaniu, przetwarzaniu i przechowywaniu żywności, nadzorowaniu procesów technologicznych w zakładach
produkujących żywność, nauczyć się opracowywać receptury, ustalać normy dla wyrobów spożywczych, umieć wdrażać je do produkcji - wybierz ten kierunek. Po jego ukończeniu będziesz
mógł(a) poszukać zatrudnia m.in. w zakładach
przemysłu i przetwórstwa spożywczego, przetwórstwie owoców i warzyw, przetwórstwie mięsnym, rybnym i mleczarskim, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, laboratoriach itp.
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TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ
To drugi nowy kierunek w naszej ofercie. Polecamy go tym, którzy chcą się nauczyć wymyślać i opracowywać różne oferty turystyczne. Nauczymy na nim też jak prowadzić biuro obsługi
ruchu turystycznego, jak organizować usługi turystyczne, planować i organizować turystom pobyt w atrakcyjnych miejscach, jak prowadzić gospodarstwo agroturystyczne.

Zasadnicza Szkoła
Zawodowa - trzy
dobre zawody!
KUCHARZ
To popłatny i praktyczny zawód. Po naszej
szkole można będzie prowadzić własną restaurację, przygotowywać własne potrawy kulinarne,
zostać szefem kuchni w renomowanej restauracji. W trakcie nauki i praktyk zapoznajemy tak-

że z najnowszymi procesami technologicznymi
i najnowszej generacji sprzętem wykorzystywanym w gastronomii.
OGRODNIK
Uczymy zakładania i pielęgnowania sadów
oraz ogrodów, zbierania i przechowywania owoców, przygotowywania do sprzedaży, dodatkowo
- bukieciarstwa. Na tym kierunku zostanie utworzony oddział integracyjny.

STYPENDIA
I NAUKA PŁYWANIA
Nasi uczniowie uzyskują stypendia sportowe,
stypendia za dobre wyniki i osiągnięcia w nauce,
specjalne stypendia motywacyjne, za to, że wybrali naszą szkołę i chcą się w niej uczyć, stypendia socjalne.

CUKIERNIK
To praktyczny zawód. Uczymy tajników wyrobu i wypieku produktów cukierniczych oraz
sztuki ich dekorowania. Nasi absolwenci znajdują później zatrudnienie w piekarniach i zakładach cukierniczych, lokalach gastronomicznych.

DZIAŁAJĄ:

• Młodzieżowe Centrum Edukacji Ekologicznej
• koło Unii Europejskiej
• koło Europejskiego Klubu Filmowego
• Szkolne Koło Sportowe (lekkoatletyka, piłka
koszykowa, siatkowa, siłownia)
• koła przedmiotowe (historyczne, biologiczne,
matematyczne, wokalne i taneczne)
• Liga Ochrony Przyrody
• liczne warsztaty (profilaktyczne, teatralne)
• wolontariat
Mamy stypendystów Prezesa Rady Ministrów,
Starosty Powiatu Słupskiego, finalistów Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy Ekologicznej, Powiatowego
Konkursu Ortograficznego, finalistę Ogólnopolskiego Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, Ogólnopolskiego Konkursu „Jak zreformować gospodarstwo moich rodziców”.
Prowadzimy konsultacje i fakultety dla maturzystów oraz zajęcia wyrównawcze przygotowujące do egzaminu zawodowego. Organizujemy
wycieczki, wyjazdy do teatru, konferencje.
Uczniom umożliwiamy zdobycie prawa jazdy
kategorii B i T, pomagamy finansowo.

Uczniom klas pierwszych zapewniamy bezpłatną naukę pływania w
Parku Wodnym w Redzikowie!

Pełna oferta „rolniczaka” pod adresem: www.zsa.slupsk.pl
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Pięknieją klasy
i błyszczą korytarze
Swoimi opiniami
z pobytu w Zespole
SzkóŁ Agrotechnicznych
dzielą się uczniowie:
Bożena Oleszczuk, klasa IV: - W „rolniczaku” dostałam szansę rozwijania swoich
umiejętności. Jestem naprawdę wdzięczna na-

uczycielom, dzięki którym mogłam przygotować się do egzaminów maturalnych i zawodowych. Przystępuję do nich z tremą, ale też nie
wpadam w panikę - wiem, że mam solidne podstawy i dużą szansę na sukces.

Konrad Czerwiński, klasa I: - Szkoła
pomaga mi finansowo. Jestem miło zaskoczony
stypendium, które otrzymałem za osiągnięcia
sportowe. Wiem, że moi koledzy otrzymują też
stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce.
Marcin Kalata, klasa IV: - „Rolniczak”
kojarzyć będę z pracą w Samorządzie Uczniowskim, w wolontariacie oraz z tym, że byłem gospodarzeniem klasy. To
tu poznałem przyjaciół
na całe życie i choć to zabrzmi pompatycznie, są
wśród nich nauczyciele.
Ta szkoła jest naprawdę
przyjazna uczniom.
Zuzanna Gadomska, klasa I: - Z okazji zbliżającego się
60-lecia szkoły często
spotykamy się z absolwentami, ponieważ
przygotowujemy wspólnie program artystyczny. Na próbach pękamy
ze śmiechu z opowieści
o nauczycielach, kawałach, jakie robili im kiedyś dziś dorośli ludzie. Szkoła idzie z duchem
czasu, pięknieją klasy, błyszczą korytarze, ale
nauczyciele i uczniowie są niezależni od czasu
- odwieczni antagoniści, którzy żyć bez siebie
nie mogą.

Prowadzimy nabór elektroniczny. Szukajcie nas pod nazwą:
Technikum nr 6 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 w Słupsku.
Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta
76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 36, tel. 59 845 64 48
e-mail: zsa.slupsk@wp.pl, www.zsa.slupsk.pl
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Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych w Ustce

Na każdy czas
i na wszystkie potrzeby

Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika w Ustce
z marką i... miejscem
na liście rankingowej
Usteckie Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika jest szkołą z
marką. Z marką - to znaczy? Jeśli kupujemy buty, to włoskie, a jeśli zegarek, to
szwajcarski. Dyplomy również podlegają prawom rynku. Wystarczy powiedzieć
- Oxford, Harvard czy Sorbona! Szkoły średnie też pracują na swoją markę.
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ustce jest tego najlepszym
przykładem. Ustecki „Kopernik” jest na ogólnopolskiej liście rankingowej najlepszych szkół!

język norweski
i edukacja morska
- Jako absolwentka usteckiego liceum wiem,
że ta szkoła jest dla każdego, kto ma pasje, pomysły, marzenia - pomaga bowiem w ich realizacji. Jest przy tym bezpiecznym miejscem, w któ14

rym nawiązuje się trwałe
przyjaźnie. To dobra
szkoła, bo to moja szkoła - Izabela Kramarczuk, nauczycielka języka rosyjskiego.
- W naszej szkole warto się uczyć, bo umożliwia
swoim uczniom rozwijanie pasji i zamiłowań.
Każdy może tu doświadczyć przyjaznej atmosfery tworzonej nie tylko
przez uczniów, ale i grono pedagogiczne. Nasi nauczyciele potrafią wywołać uśmiech na naszych
twarzach dzięki swojemu
poczuciu humoru i organizowaniu różnych przedsięwzięć - Konrad Kobuszewski, uczeń klasy
trzeciej, stypendysta m.in. Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Rady Ministrów, laureat konkursów i olimpiad historycznych, matematycznych i fizycznych.
- Wyróżniają nas spośród innych szkół z jednej strony tradycja, a z drugiej na pewno no-

woczesność i poziom kształcenia. Ponadto dla
tegorocznych gimnazjalistów mamy wyjątkową
propozycję, na przykład po raz pierwszy w historii szkoły naukę języka norweskiego, a dodatkowo - jako jedyny ogólniak na Pomorzu
- poszerzamy ofertę o edukację morską i w zakresie bezpieczeństwa. W ciągu trzech lat nauki
uczniowie będą mogli zdobyć - liczące się na
uczelniach - certyfikaty, patenty, uprawnienia.
Z myślą o pasjonatach sportu otwieramy też
klasę sportową! Co prawda w szkolnym dzienniku nie mamy jeszcze przedmiotu „Uczniowskie życie kulturalne, artystyczne i rozrywkowe”, ale kto wie - może kiedyś się pojawi?... bo
mamy i w tej dziedzinie wiele talentów. Dość
powiedzieć - „Kopernik” otwiera drzwi znanych
oraz cenionych w kraju uczelni, jest też przepustką do przyszłej kariery zawodowej - Barbara Kołakowska, dyrektor szkoły.
pół wieku kształcenia
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ustce powstało w 1960 roku. Od
czternastu lat uczniowie uczą się w nowoczesnym budynku przy ulicy Bursztynowej 12.
Czują się tutaj szanowani i szanują innych. Podejmują wiele ciekawych inicjatyw oraz intelektualnych wyzwań. W szkole, poza bardzo do-

brze wyposażonymi gabinetami dydaktycznymi,
mieszczą się: nowoczesna pracownia komputerowa, sala konferencyjna, biblioteka ze stanowiskami komputerowymi, aula, bufet. Miłośnikom
sportu i rekreacji szkoła oferuje nowoczesną halę
sportową z różnorodnym wyposażeniem. Każdy
może rozwijać swoje sportowe pasje. Jest także
siłownia i sauna!
Wśród najwybitniejszych
przyjaciół „Kopernika”
znaleźli się jego
absolwenci:
• Bogusław Bakuła - prof.
zwycz., literaturoznawca, krytyk literacki, publicysta. Napisał pięć książek autorskich,
wydał kilkanaście prac zbiorowych. W 2003 roku Kijowski Uniwersytet Slawistyczny
przyznał mu tytuł doktora honoris causa.
• Sławomir Rzepczyński
- dr hab., prof. nadzwyczajny
Akademii Pomorskiej w Słupsku, autor rozpraw o twórczości Cypriana Norwida, 27
artykułów o dziełach Adama
Mickiewicza.
15

• Kordian Góra - stypendysta Konserwatorium w Lucernie i dwukrotny stypendysta
Towarzystwa im. F. Chopina
w Warszawie. W 1990 roku,
jako reprezentant Polski w XII
Międzynarodowym Konkursie
Pianistycznym im. F. Chopina otrzymał dwa wyróżnienia.
• Barbara Madejczyk uczestniczyła w Olimpiadzie
w Atenach w 2004 roku i zajęła w finale XII miejsce w rzucie oszczepem. W 2008 roku
uzyskała VII lokatę w igrzyskach olimpijskich w Pekinie.
Jest aktualną rekordzistką Polski - 64,08 m.
matura na 100 procent!
W roku szkolnym 2010/2011 wszyscy uczniowie zdali egzamin maturalny i dostali się na wymarzone uczelnie. Młodzież z „Kopernika” jest ambitna i zajmuje czołowe miejsca w różnych konkursach
i olimpiadach. Liceum ma laureatów centralnego

etapu Olimpiady Historycznej, Języka Rosyjskiego
i Olimpiady Teologii Katolickiej. Na etapie okręgu
- Olimpiady Filozoficznej, Wiedzy o Prawach Człowieka, Literatury i Języka Polskiego. Zajmuje najwyższe lokaty w konkursach polonistycznych (ortograficznym, poprawnej polszczyzny), historycznych
(93. Rocznica Odzyskania Niepodległości), Wiedzy
o Unii Europejskiej i olimpiadzie Wiedzy o AIDS.
Wielu uczniów otrzymuje stypendia Ministra
Edukacji Narodowej, Prezesa Rady Ministrów,
Marszałka Województwa Pomorskiego, Starosty
Słupskiego, Burmistrza Ustki.
Wśród sportowo uzdolnionych jest m.in. wicemistrz Polski juniorów w ośmioboju oraz finalistka Mistrzostw Polski Juniorów LA.
W szkolną tradycję wpisały się coroczne uroczystości - „Barbary”, Wigilia Kopernikusów,
Walentynki. Prężnie działa wolontariat. Uczniowie uczestniczą w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, Górze Grosza, Mikołajkach w
słupskim szpitalu, współpracują z Fundacją dla
Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja” oraz Fundacją na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”.

Gdyby Mikołaj Kopernik uczył się w dzisiejszych
czasach, zapewne wybrałby ustecki ogólniak!
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oferta edukacyjna na
rok szkolny 2012/2013

Klasa I B - podzielona
też na dwie grupy:

Klasa 1 A - podzielona
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 wos-u.

I grupa realizować będzie program z rozszerzeniem podstaw w zakresie matematyki, geografii i języka angielskiego. Dodatkowo - eduka-

cję morską z możliwością uzyskania certyfikatów
(indywidualnych technik ratownictwa, pierwszej
pomocy przedmedycznej, bezpieczeństwa własnego) i patentów (żeglarza jachtowego, sternika
motorowodnego, młodszego marynarza pokładowego);
II grupa realizować będzie program z rozszerzeniem podstaw w zakresie informatyki, geografii i języka angielskiego. Dodatkowo - edukację w
zakresie reagowania kryzysowego z możliwością
uzyskania certyfikatów ArcGIS, ECDL GIS.

Klasa I C - sportowa
Realizować będzie program z rozszerzeniem
w zakresie geografii i języka angielskiego.
zainteresowani będą
mogli uczyć się języka
norweskiego!
Ostateczny wybór rozszerzeń programowych
odbywa się po pierwszej klasie.

Prowadzimy nabór elektroniczny. Znajdziecie nas pod nazwą:
Liceum Ogólnokszatałcące im. Mikołaja Kopernika w Ustce.
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Zasadnicza Szkoła Zawodowa
i Technikum w Ustce

Nowe kierunki kształcenia,
nowe zawody
Najlepszą inwestycją jest człowiek. Kierując się tą myślą Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum w Ustce wychodzi naprzeciw oczekiwaniom współczesnego młodego człowieka i oferuje kierunki, których zadaniem jest kształcenie
specjalistów w najbardziej poszukiwanych zawodach w regionie. Nowoczesne
kierunki łączymy z alternatywnymi sposobami kształcenia oraz niepowtarzalną
atmosferą. Chcąc podnosić jakość naszych usług edukacyjnych realizujemy wiele
różnorodnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
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oferta edukacyjna na
rok szkolny 2012/2013
czteroletnie technikum
kierunki kształcenia:
• technik hotelarstwa
• technik informatyk - nowy kierunek
• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - nowy kierunek
• technik prac biurowych - nowy kierunek

•
•
•
•

trzyletnia zasadnicza
szkoła zawodowa
kierunki kształcenia:
(w klasie wielozawodowej)
kucharz
mechanik pojazdów samochodowych
fryzjer
piekarz (inne zawody)

technikum zaoczne
kierunki kształcenia:
(na podbudowie zasadniczej
szkoły zawodowej)
• technik mechanik
• technik kucharz
szkoła policealna:
• technik usług kosmetycznych

Czego nauczymy?
Technik Urządzeń
i Systemów Energetyki
Odnawialnej - Nowy kierunek!
W związku z wprowadzeniem w 2010 roku
do klasyfikacji zawodów nowego zawodu - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
wprowadzimy kształcenie w tym zawodzie. Działanie to jest podyktowane względami zarówno
ekologicznymi, jak i ekonomicznymi. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych to przynoszący wymierne efekty istotny komponent zrównoważonego rozwoju regionu i kraju. Kształcenie
techników w zakresie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będzie odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy i gospodarki, wywołane wzrostem wykorzystania odnawialnych
źródeł energii.
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Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie młodego człowieka
do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej, kontrolowaniem pracy urządzeń,
konserwacją oraz ich naprawą.
Zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec
okresu kształcenia. Szkoła określi umiejętności
specjalistyczne, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów. Tematyka specjalizacji może dotyczyć:
energetyki wodnej, energetyki
wiatrowej, energetyki geotermalnej i energetyki z biomasy.
Realizacja programów nauczania odbywać się będzie z
wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, programów komputerowych do projektowania,
przedmiarowania, kosztorysowania, grafiki komputerowej,
w trakcie wycieczek dydaktycznych i lekcji terenowych,
we współpracy z firmami specjalizującymi się w
projektowaniu, wykonawstwie, dystrybucji systemów i urządzeń energetyki odnawialnej, oraz
wyższymi uczelniami technicznymi.
Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane będą w specjalistycznych firmach bran20

żowych na podstawie umów podpisanych przez
szkołę.
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będzie mógł znaleźć zatrudnienie w
firmach zajmujących się projektowaniem i montażem kotłowni ekologicznych, w przedsiębiorstwach i firmach zajmujących się instalacją i
produkcją kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę
i urządzeń energetyki odnawialnej, w serwisach,
firmach dystrybutorskich i doradczych zajmują-

cych się takimi urządzeniami, hurtowniach instalatorstwa sanitarnego, centrach ekologicznych
systemów grzewczych.
Wyodrębnione kwalifikacje:
- B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

- B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej.
Technik informatyk
- Nowy kierunek!
Jest to zawód szerokoprofilowy, umożliwiający specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Szkoła określi umiejętności specjalistyczne
biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku
pracy i zainteresowania uczniów. Tematyka specjalizacji może dotyczyć: systemów zarządzania
bazami danych, komputerowego wspomagania
projektowania, grafiki komputerowej, technik
multimedialnych, eksploatacji sprzętu komputerowego, administrowania sieciowymi systemami
operacyjnymi, aplikacji internetowych.
Typowe zadania na tym stanowisku pracy to:
montaż, naprawa, konserwacja i obsługa serwisowa sprzętu komputerowego; rozbudowa i doskonalanie zestawu komputerowego; testowanie
i diagnozowanie sprzętu; konfiguracja stanowisk
i sieci komputerowych; administrowanie
systemami sieci; projektowanie i administrowanie systemami baz danych; cyfrowe przetwarzanie obrazu i dźwięku.
Realizacja programu nauczania odbywać się będzie w odpowiednio wyposażonych pracowniach komputerowych
oraz Internetowym Centrum Informacji
Multimedialnej. W trakcie praktycznych
zajęć dydaktycznych wykorzystywane
będą odpowiednie serwery, które pozwolą uczniom poznać różne systemy operacyjne oraz oprogramowanie. Praktyczna nauka zawodu odbywać się będzie w
instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się instalowaniem, eksploatacją, modernizacją, konserwacją sprzętu
i oprogramowania komputerowego, obsługą baz danych.
Absolwent tego kierunku będzie
przygotowany do programowania komputerów, posługiwania się oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym,
projektowania, zakładania, administrowania
oraz nadzorowania baz danych, dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania do określo-

nych zastosowań, administrowania i nadzorowania pracy systemów operacyjnych oraz urządzeń
i sieci komputerowych.
Wyodrębnione kwalifikacje:
- E.12. Montaż oraz eksploatacja komputerów
osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.
- E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
- E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i
baz danych oraz administrowanie bazami.
Będzie można uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik teleinformatyk, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji
E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i
przyłączy abonenckich i E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych.
Technik hotelarstwa
Do podstawowych zadań wykonywanych
przez technika hotelarstwa należą wszystkie
czynności związane z fachową i komplekso-

wą obsługą gości hotelowych, ponadto zbieranie danych, gromadzenie informacji, kreowanie
rozwoju i planowanie różnego rodzaju usług
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hotelarskich na potrzeby administracji samorządowej oraz branżowych organizacji i stowarzyszeń; organizowanie pracy w zakładzie hotelarskim; organizowanie usług gastronomicznych
oraz prawidłowe obsługiwanie konsumentów;
organizowanie i obsługiwanie kongresów, targów, zjazdów i innych imprez; organizowanie
usług turystycznych i rekreacyjnych; wyposaża-

nie i urządzanie wnętrza hoteli i zakładów gastronomicznych; współpracowanie z firmami
świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich;
prowadzenie korespondencji i obsługiwanie nowoczesnego sprzętu biurowego.
Uczniowie odbywają praktyki w renomowanych hotelach, domach wczasowych i pensjonatach. Uczą się trzech języków obcych. Po ukończeniu szkoły mogą być zatrudnieni w hotelach,
ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, schroniskach, podmiotach posiadających bazę noclegową, administracji zajmującej
się usługami hotelarskimi, mogą też prowadzić
własną działalność.
Wyodrębnione kwalifikacje:
- T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji.
- T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
Technik prac biurowych
- Nowy kierunek!
Zawód ten daje niemal nieograniczone
możliwości na rynku pracy, jest uniwersalny,
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bo prace biurowo-administracyjne występują
w różnym zakresie w każdej firmie i instytucji. Specjaliści odciążają kierownictwa firm i
instytucji od ważnych, ale bardzo czasowo- i
pracochłonnych czynności w zakresie bieżącej
organizacji prac biurowo-administracyjnych,
gromadzenia, rejestracji informacji i dokumentacji oraz ich przetwarzania, wewnętrznej
koordynacji przepływu informacji i
dokumentacji, okresowej organizacji
działań związanych
z organizacją narad,
szkoleń, konferencji, aranżacji spotkań z kontrahentami firmy.
Cykl kształcenia na tym kierunku kończy się
egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Zajęcia odbywać się będą w
nowoczesnej pracowni komputerowej. Wykorzystywane będzie nowoczesne oprogramowanie do prowadzenia biura i sekretariatu,
tworzenia i obsługi baz danych, tworzenia i archiwizacji dokumentacji. Praktyczna nauka odbywać się będzie w przedsiębiorstwach z rozbudowaną administracją biurową, w jednostkach
samorządu terytorialnego i innych firmach, w
których uczeń będzie mógł się zapoznać z obsługą nowoczesnego sprzętu biurowego i pracą
sekretariatu.
Absolwenci tego kierunku będą mogli podjąć pracę w organach administracji rządowej, w
jednostkach samorządu terytorialnego, w samorządach zawodowych i gospodarczych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i
usługowych, sekretariatach, na stanowisku asystenta, protokolanta, świadczyć usługi w zakresie organizacji narad, szkoleń, zebrań, obsługi
sprzętu biurowego, reklamy i promocji sprzętu
biurowego.
Wyodrębnione kwalifikacje:
- A.24. Wykonywanie prac biurowych.

Klasa wielozawodwa
w Zasadniczej Szkole
Zawodowej
Klasa taka jest doskonałym rozwiązaniem
dla uczniów chcących szybko usamodzielnić się
i zdobyć zawód poszukiwany na rynku pracy.
Kucharz, mechanik pojazdów samochodowych,
fryzjer, piekarz, sprzedawca, fotograf, cukiernik,
monter instalacji sanitarnych - to tylko nieliczne przykłady takich zawodów. W naszej szkole
można podjąć naukę każdego zawodu. Wystarczy zgłosić się do doradcy zawodowego, a on pomoże podjąć właściwą decyzję. Po ukończeniu
zasadniczej szkoły zawodowej można kontynuować naukę, a po zdaniu matury podjąć kształcenie na uczelniach wyższych.
Kierunki kształcenia:
Kucharz
Wyodrębnione kwalifikacje:
- T.6. Sporządzanie potraw i napojów.

technik żywienia i usług gastronomicznych, po
potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.15.
Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.
Mechanik pojazdów
samochodowych
Wyodrębnione kwalifikacje:
- M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
Po potwierdzeniu kwalifikacji M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych będzie można uzyskać
dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
elektromechanik pojazdów samochodowych, po
potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.12.
Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i
elektronicznych układów pojazdów samochodowych lub w zawodzie technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.12. Diagnozowanie oraz naprawa
elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych i M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.
Fryzjer
Wyodrębnione kwalifikacje:
- A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.
Po potwierdzeniu kwalifikacji A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich będzie można
uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w
zawodzie technik usług fryzjerskich, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.23. Projektowanie fryzur oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Po potwierdzeniu kwalifikacji T.6. Sporządzanie potraw i napojów będzie można uzyskać
dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Piekarz
Wyodrębnione kwalifikacje:
- T.3. Produkcja wyrobów piekarskich.
Po potwierdzeniu kwalifikacji T.3. Produkcja wyrobów piekarskich będzie można uzyskać
dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
technik technologii żywności, po potwierdzeniu
dodatkowo kwalifikacji T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych oraz
uzyskaniu wykształcenia średniego.
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Prowadzimy nabór elektroniczny. Znajdziecie nas pod nazwą:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum w Ustce.

„Przekształcać
zdolności
w umiejętności jest
celem wszelkiego
wychowania” - napisał
J. W. Goethe. Pomagać
młodzieży realizować
marzenia - to nasze
zadanie
Organizujemy zagraniczne praktyki zawodowe, dodatkowe bezpłatne kursy kwalifikacyjne
prowadzone w systemie e-learningowym i stacjonarnym (florysta, barista, grafik komputerowy, projektowanie stron www, kurs prawa jazdy,
animator czasu wolnego, technik, teleinformatyk). Mamy kompleksowo wyposażone pracownie nauki zawodu oraz sale komputerowe. Nasze
grono pedagogiczne jest kompetentne i dobrze
wykształcone. Dysponujemy atrakcyjnym zaple-

czem sportowym (hala, siłownia, sauna). Prowadzimy doradztwo zawodowe, centrum informacji, mamy bibliotekę, Wi-Fi. Nasi nauczyciele
zainspirują do spędzania czasu wolnego w twórczy sposób. Działają: koła językowe, koło geograficzno-ekonomiczne, Koło Młodych Polonistów,
Szkolny Klub Filmowy, Szkolny Klub Europejski, Uczniowski Klub Sportowy, Szkolne Koło
Turystyczne PTTK, koło taneczne, koło informatyczne, koło biznesu i handlu, koło wędkarskie,
teatralne, szachowe, sekcja kajakarska oraz sekcja sportów obronnych.
aktywni w regionie i kraju
Organizujemy Ustecki Festiwal Filmów Amatorskich UFF(o)A, Międzypowiatowy Festiwal
Kultury Europejskiej, Powiatowy Konkurs Ortograficzny, Bieg Po Niepodległość. Współpracujemy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Organizujemy wyjazdy zagraniczne w ramach programów
europejskich.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
76-270 Ustka, ul. Bursztynowa 12, tel. 59 814 71 06, 59 814 51 76
e-mail: loustka@gmail.com, www.loustka.edu.pl
e-mail: ustka_zst@wp.pl, www.zstustka.prv.pl
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Marynarza Polskiego w Damnicy

Dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

Każdemu dziecku
można pomóc
Jeśli wasze dziecko ma poważne problemy w nauce, a chcecie mu pomóc,
zastanówcie się jak to zrobić? Może trzeba dać mu więcej czasu na naukę? Może
trzeba pomyśleć o jego indywidualnych potrzebach i możliwościach psychofizycznych? Może trzeba umieścić je w środowisku pełnym akceptacji i zrozumienia?
Może po prostu należy skierować do placówki specjalizującej się w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Marynarza Polskiego w Damnicy jest nowoczesną placówką specjalistyczną z ponad 55-letnią tradycją. Mieści się w pięknym zabytkowym
obiekcie pałacowo-parkowym. Przez szereg lat
wypracowaliśmy standardy, które pozwalają
prężnie i efektywnie funkcjonować naszemu
ośrodkowi na rynku edukacyjnym. Dzieciom i
młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych oferujemy naukę w oddziałach klasowych
6-8-osobowych: w Szkole Podstawowej Nr 2 i  
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Gimnazjum Nr 2. Uczniom z odległych miejscowości lub mających trudności z dojazdem do
szkoły zapewniamy bezpłatne miejsce w internacie.
W Szkole Podstawowej Nr 2 w nowym roku
szkolnym 2012/2013 planujemy otworzyć
4-osobową klasę dla dzieci z autyzmem. Na
wszystkich etapach edukacyjnych uczniowie realizują Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne (IPET-y). Nauczyciele wykorzystują
w swojej pracy materiały i pomoce dydaktyczne

będące efektem ich własnych
opracowań.
Zapisy do naszych szkół
odbywają się przez cały rok
na pisemny wniosek rodziców. Skierowanie Starosty
Słupskiego mogą otrzymać
dzieci i młodzież z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym
lub znacznym oraz ze sprzężeniami. Jeśli wpłynie odpowiednia ilość wniosków,
placówka może również
uruchomić klasę dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu lekkim. Warunkiem
jest pozyskanie minimum 10
uczniów na tym samym etapie edukacyjnym.
W ośrodku naszym realizowane są również
zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (do ósmego roku życia) - na podstawie opinii
wydanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze - jako forma realizacji obowiązku szkolnego i

obowiązku nauki dla dzieci i młodzieży z wieloraką, głęboką niepełnosprawnością (od trzeciego
do dwudziestego piątego roku życia) - na podstawie też odpowiedniego orzeczenia wydanego
przez Poradnię.
Pomoc specjalistyczna dla uczniów oparta
jest o wsparcie nauczycieli - specjalistów - oligofrenopedagogów, psychologów, pedagogogów,
tyflopedagogów, surdopedagogów, logopedów,
socjoterapeutów, terapeutów integracji sensorycznej, terapeutów wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka, terapeutów dziecka autystycznego, terapeutów w sali doświadczania świata,
mediatorów i fizjoterapeutów.
Zespoły do spraw pomocy psychologicznopedagogicznej kwalifikują uczniów na dodatkowe - wspomagające rozwój zajęcia rewalidacyjne wg indywidualnych potrzeb i możliwości
psychofizycznych dziecka. Oferta rewalidacyjnoterapeutyczna w naszych szkołach obejmuje w
szczególności: zajęcia logopedyczne, psychoedukacyjne, stymulacyjno-terapeutyczne, integracji
sensorycznej, w sali doświadczania świata, korekty wad postawy i korekcyjno-kompensacyjne.
Pomoc oraz opiekę z zakresu profilaktyki medycznej zapewnia pielęgniarka szkolna.
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Przygotowanie do pracy
osób niepełnosprawnych
wymogiem współczesnego
rynku edukacyjnego
Uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którzy zakończą edukację w gimnazjum
(w tym ze szkół masowych) oferujemy konty-

cyjne - w oddziałach klasowych 6-8-osobowych
są indywidualizowane ze
względu na możliwości
psychofizyczne oraz potrzeby uczniów.
W polskim modelu zatrudniania osób niepełnosprawnych ważną rolę
odgrywają zakłady pracy
chronionej oraz - równie
nieliczne - spółdzielnie inwalidów. W Szkole Przysposabiającej do Pracy
przygotowanie do podjęcia aktywności społecznej
jest głównym celem edukacji młodzieży niepełnosprawnej. Działalność ta skupia się na rozwijaniu autonomii, wdrażaniu do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm
społecznych, a w szczególności na wyposażeniu
ucznia - stosowanie do indywidualnych możliwości - w umiejętności i wiadomości, które po-

nuację nauki nawet do dwudziestego trzeciego
roku życia w ponadgimnazjalnej Szkole Przysposabiającej do Pracy. Podstawą uzyskania
skierowania jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym oraz ze sprzężeniami. Zajęcia eduka-

zwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby.
Uczniowie realizują zajęcia obejmujące funkcjonowanie osobiste i społeczne, kształtujące kreatywność, wychowanie fizyczne oraz teoretyczne
i praktyczne przysposobienie do pracy, zgodnie
z predyspozycjami i zainteresowaniami uczniów.
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Oczekiwanym efektem tej edukacji jest opanowanie podstawowych
umiejętności i czynności z zakresu
realizowanego profilu kształcenia,
poznanie i umiejętne przestrzeganie podstawowych zasad BHP, a
także przygotowanie do podjęcia
samodzielnej lub wspomaganej
pracy na określonym stanowisku,
na wolnym lub chronionym rynku
pracy.
Praktyki organizujemy w zakładach pracy gminy Damnica oraz Słupska. Uczniowie oraz
absolwenci szkoły uczestniczą w
projektach unijnych, realizowanych przez ośrodek. Na dodatkowych kursach zdobywają wiedzę
teoretyczną i praktyczną, na przykład z zakresu florystyki, obsługi
hotelowej itp.
W roku szkolnym 2012/2013
proponujemy do wyboru następujące profile przygotowania do pracy, z zastrzeżeniem uruchomienia
klas/y, na które/ą będzie największe zainteresowanie młodzieży:
• gospodarstwo domowe z elementami rękodzieła artystycznego;
• pomocnik konserwatora terenów zielonych;
• pomocnik obsługi biura;
• rękodzieło artystyczne z elementami małej gastronomii.
Przy rekrutacji
(nie obowiązuje
elektroniczna)
wymagamy
następujących
dokumentów:
• wniosku do Starosty Słupskiego o przyjęcie do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
przy SOSW (WPS07 - do pobrania ze strony internetowej starostwa);
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• 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;
• orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
• karty zdrowia wraz z informacją o leczeniu
specjalistycznym;

• dwóch zdjęć legitymacyjnych;
• podania o przyjecie do internatu (jeśli dziecko
ma być w nim umieszczone).

Zainteresowanych naszymi szkołami rodziców i opiekunów
zapraszamy do ośrodka w dni nauki szkolnej. Zapraszamy
również do odwiedzania naszej strony internetowej:
www.oswdamnica.edu.pl
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Praca edukacyjna
w zespołach
rewalidacyjnowychowawczych
Zespoły zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
w damnickim ośrodku powstały w 2006 roku.

Obecnie istnieją dwa oddziały dla dzieci i młodzieży z głęboką wieloraką niepełnosprawnością
intelektualną, w których przebywa łącznie pięcioro uczestników zajęć mających status wychowanka.
Praca w zespołach polega na realizacji indywidualnego programu opracowanego dla każdego uczestnika, opartego o szczegółową diagnozę. Programy te w swojej treści zawierają
między innymi zajęcia usprawniające, wspierające rozwój umiejętności społecznych, poznawczych i komunikacyjnych, a także umiejętności samoobsługowych. Nabywanie nowych
kompetencji odbywa się podczas codziennych
zajęć i terapii, jak również podczas wycieczek
i wyjazdów.
Dzieci i młodzież czynnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz w konkursach. W
maju 2010 roku podczas Powiatowego Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej po raz pierwszy
w historii ośrodka wychowankowie występowa-

li przed publicznością. Wychowankowie chętnie
wyjeżdżają na wycieczki nad morze do Ustki, do
Doliny Charlotty, do ZOO w Oliwie. Uczestniczą
w przedstawieniach Teatru Nowego czy Teatru
Lalki „Tęcza” w Słupsku. W marcu 2011 roku
byli na rewii na lodzie w hali „Oliwia” w Gdańsku, a w styczniu br. na premierze musicalu „O
dwóch krasnoludkach i jednym końcu
świata” w Teatrze Nowym w Słupsku.
Wydarzeniem ubiegłego roku było
uczestnictwo w wojewódzkim oraz ogólnopolskim Dniu Treningowym Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych „MATP” - zawodach sportowych
dla dzieci i młodzieży, która ze względu
na niepełnosprawność nie może uczestniczyć w konkurencjach sportowych.
Pierwszy trening odbył się w Słupsku. W
Gdańsku przez dwa dni dwie wychowanki pod okiem swoich trenerek dzielnie
ćwiczyły i zdobywały medale.
Dzięki współpracy ośrodka ze Stowarzyszeniem „Promyk” w Damnicy i Fundacją „Dogonić Świat” w Studzienicach
zrealizowano dwa projekty, które uzyskały zewnętrzne wsparcie finansowe.
Pierwszy „Chcę i mogę żyć aktywnie” polegał na
przeprowadzeniu cyklu zajęć terapeutycznych,
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opartych na dogoterapii, rehabilitacji
ruchowej i kontakcie ze sztuką. Drugi
- „Sprawni i bezpieczni” umożliwił wychowankom korzystanie z dobrodziejstw
kąpieli wirowych w NZOZ Centrum Rehabilitacji w Redzikowie. Zabiegi te wpłynęły na poprawę ich kondycji fizycznej i
psychicznej.
Nauczyciele w poszukiwaniu odpowiednich i ciekawych metod w pracy z
dzieckiem głęboko, wielorako niepełnosprawnym, wprowadzają innowacyjne
programy autorskie. W roku szkolnym
2008/2009 realizowano program Renaty Zmitrowicz pt. „Somatognozja - poznajemy swoje ciało”. Elementem innowacyjnym stała się metoda stymulacji
relaksacyjno-ruchowej H. Wintreberta,
która wzbogaciła nie tylko ofertę oddziaływań terapeutycznych w zakresie somatognozji,
ale również nauczyła wychowanków relaksacji i
kontroli nad własnym ciałem.

W bieżącym roku szkolnym realizowana jest
też innowacja pedagogiczna Renaty Zmitrowicz
pt. „Zastosowanie wysokiej technologii we wspomaganiu procesu komunikacji niewerbalnej wy-

chowanków z wieloraką niepełnosprawnością”.
Skierowana została do dwóch wychowanek zajęć zespołowych. Dziewczęta, mimo że wymagają stałej pomocy we wszystkich
codziennych czynnościach, potrafią wykorzystać mimikę, spojrzenie
i wokalizację do zwrócenia na siebie uwagi i przekazania komunikatu. Obie rozumieją mowę potoczną
i żywo reagują, gdy z czymś się nie
zgadzają lub cieszą, gdy je coś bawi.
Pomoce dydaktyczne - komputer i
komunikator okazują się niezwykle użyteczne. Umożliwiają samodzielną aktywność wychowanków,
pozwalają pokonywać barierę lokomocyjną, usprawniają pracę z programami wspierającymi alternatywną komunikację językową. Praca z urządzeniami
wysokiej technologii podnosi ponadto samoocenę dziecka, daje mu poczucie, że ma wpływ na
to, co robi i motywuje do dalszej pracy.

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
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Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce

Dla młodzieży, która szuka sposobu
na odnalezienie się w normalnym życiu

Każdy wychowanek
jest osobą niepowtarzalną
Jesteśmy publiczną placówką dydaktyczno-wychowawczą, koedukacyjną,
która zapewnia wychowankom realizację obowiązku szkolnego w gimnazjum
oraz całodobową opiekę w internacie.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii jest placówka dla młodzieży, która szuka sposobu na
odnalezienie się w normalnym życiu. Obowiązek
szkolny, w formie zajęć dydaktyczno-wychowaw34

czych, realizują u nas wychowankowie w wieku
od 13 do 18 roku życia. Klasa szkolna liczy od
10 do 12 uczniów. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a proces dydaktyczny zorganizowany jest na

podstawie ramowego planu nauczania dla gimnazjum i obejmuje materiał
edukacyjny przewidziany
programem Ministerstwa
Edukacji Narodowej.
Ośrodek jest placówką nieferyjną. Kadra robi
wszystko, by młodzież
świadomie budowała swoje życiowe plany, potrafiła współdziałać ze społeczeństwem i kierowała
się w swoim postępowaniu uniwersalnymi wartościami etycznymi. Każdy
wychowanek jest osobą
niepowtarzalną, posiadającą prawo do harmonijnego i wszechstronnego
rozwoju osobowego i intelektualnego. Pracownicy pedagogiczni udzielają
różnorodnej pomocy swoim podopiecznym. Nauczyciele odpowiedzialni
są za prawidłowy przebieg
procesu dydaktycznego.
Prawidłowy
przebieg
procesu
dydaktycznego
osiągamy
poprzez:
• systematyczne i rzetelne przygotowywanie się do
prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
• wspieranie
rozwoju
psychofizycznego uczniów, rozwijanie ich zdolności oraz zainteresowań;
• obiektywne i bezinteresowne ocenianie
uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie;
• udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych i rozpoznawanie ich
porzeb;

• doskonalenie umiejętności dydaktycznych i
podnoszenie wiedzy merytorycznej;
• współdziałanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym z zatrudnionymi w ośrodku - psychologiem, pedagogiem oraz wychowawcami;
• stymulowanie prawidłowych procesów przystosowawczych do pracy w systemie klasowo35

lekcyjnym i procesów integracyjnych w klasie;
• stały kontakt z wychowawcą klasowym pełniącym opiekę nad każdym uczniem;
• sprawowanie opieki nad powierzonymi
uczniami podczas trwania lekcji.
psycholog:
• systematycznie 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 i kadry ośrodka;
• prowadzeni obserwacje i
badania psychologiczne w celu
poznania każdego wychowanka,
wykrycia przyczyn i źródeł zaburzeń rozwojowych oraz niepowodzeń szkolnych;
• określa kierunki i program oddziaływań terapeutycznych, wychowawczych i socjalizacyjnych,
opracowuje prognozy rozwojowe;
• konsultuje wyniki badań i obserwacji ze specjalistami i pracownikami pedagogicznymi;
• sprasowuje indywidualną opiekę nad wychowankami mającymi trudności w przystosowaniu
się do życia w ośrodku.

Naszym atutem jest lokalizacja ośrodka nad morzem, co sprzyja
uprawianiu aktywnej turystyki i szczególnej aktywności w tym
względzie naszych wychowanków.
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Młodzież bardzo zżyta jest ze swoimi
wychowawcami. Na zdjęciu: Jolanta Wójtowicz
- dyrektor ośrodka

pedagog:
• organizuje i prowadzi zajęcia specjalistyczne i
wychowawcze;
• współdziała w sprawach wychowanków z administracją oświatową, policją i wymiarem sprawiedliwości;

• podejmuje działania niezbędne do uregulowania sytuacji prawnej, majątkowej i mieszkaniowej wychowanków;
• organizuje współpracę wychowawców z rodzicami i prawnymi opiekunami wychowanków.
Wychowawcy
zobowiązani są do:
• sporządzenia kontraktu indywidualnego programu terapeutycznego
z wychowankiem na czas jego pobytu w ośrodku;
• uzupełniania i modyfikowania
elementów kontraktu na bieżąco w
drodze negocjacji;
• opieki i wspierania wychowanków w czasie zajęć dydaktycznych,
socjoterapeutycznych, samoobsługowych i uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz społecznym ośrodka;
• inspirowania i wspomagania
działań zespołowych wychowanków;
• utrzymywania ciągłego kontaktu
z rodzicami lub opiekunami prawnymi wychowanków;
• korzystania w swojej pracy z po38

mocy merytorycznej i metodycznej placówek
opiekuńczo-wychowawczych i naukowych;
• przygotowania i realizacji programów autorskich dostosowanych do potrzeb wychowanków.
zadania ośrodka
Zadaniem placówki jest udzielanie specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej młodzieży niedostosowanej społecznie lub zagrożonej
uzależnieniem. Zadanie to realizujemy we współpracy z rodzicami wychowanków lub ich
prawnymi opiekunami, instytucjami powołanymi do zwalczania patologii oraz sądami. Do
zadań ośrodka należy również
eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz
przygotowanie wychowanków
do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.
Zadania te realizujemy
poprzez:
• organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych i socjalizacyjnych;

• wspomaganie w zakresie nabywania umiejętności życiowych, ułatwiających funkcjonowanie społeczne, organizację specjalistycznych działań socjoterapeutycznych
umożliwiających zmianę postaw i osiągnięcie
pozytywnych, trwałych zmian w zachowaniu
wychowanków;
• wspieranie rodziców lub prawnych opiekunów w pełnieniu
funkcji wychowawczej i edukacyjnej,
w tym w rozpoznawaniu i rozwijaniu
potencjalnych możliwości dzieci i młodzieży;
• udzielanie pomocy rodzicom lub
prawnym opiekunom, wychowawcom i nauczycielom
w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we
wspieraniu rozwoju
młodzieży, w szczególności w zakresie unikania
zachowań ryzykownych;
• pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i
zawodowej, z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań wychowanków oraz współpracy w

tym zakresie z rodzicami lub ich opiekunami prawnymi,
szkołami oraz ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami właściwymi
ze względu na miejsce zamieszkania wychowanka;
• udział w indywidualnych lub grupowych
zajęciach
specjalistycznych z
zakresu terapii, socjoterapii i profilaktyki
społecznej;
• udział w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych.
Organizujemy:
• Trening Alternatyw Życiowych (TAŻ)
• Obchody polskich świąt
• Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego

• Marsze piesze na orientację
• Indywidualne biegi sztafetowe
• Rajdy piesze
• Rajdy rowerowe (ośrodek posiada własne rowery)
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Zawody sportowe
Warsztaty Muzykoterapii
Konkurs poezji autorskiej
Turnieje piłkarskie
Rozgrywki tenisa stołowego i ziemnego
Zajęcia ekologiczne

Prowadzimy koła
zainteresowań:
• kulinarne (młodzież sama przygotowuje i podaje posiłki)
• taneczne (uczymy tańca towarzyskiego)
• techniczne
• teatralne
• artystyczne (plastyczne i fotograficzne)
• modelarskie
• historyczne
• informatyczne
• dziennikarskie
Wydajemy własną gazetkę „MOSO-WIEŚCI”, działa u nas Klub Wolontariusza. Otrzymaliśmy Certyfikat Polskiego Towarzystwa
Dysleksji za realizację Programu EdukacyjnoTerapeutycznego Ortograffiti. Z myślą o edukacji ekologicznej wdrożyliśmy innowację pedagogiczną „Edukacja ekologiczna ze środowiskiem
przyrodniczym”. Wprowadza ona młodzież w
tematykę ekologiczną, zachęca do życia w zgodzie z prawami przyrody.

Dysponujemy salą komputerową, teatralną,
pracownią modelarską, czytelnią, biblioteką,
własną pralnią, kuchnią i stołówką, siłownią.
Nasza młodzież mieszka w pokojach 2, 3 i 4-osobowych, w których znajdują się kąciki sanitarne
z umywalką. Na każdym piętrze są prysznice i
toalety. Każda klasa ma przydzieloną salę dydaktyczną. Zajęcia plastyczne i muzyczne odbywają
się w specjalnych gabinetach. Nowoczesny sprzęt
monitorujący pozwala nam niwelować przemoc
rówieśniczą oraz inne niepożądane zachowania
wśród młodzieży.

Do młodzieżowych ośrodków
socjoterapii wychowanków
kieruje, na wniosek rodziców,
starosta właściwy ze względu
na miejsce zamieszkania

dziecka, które musi mieć
orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego,
wydane przez poradnię
psychologiczno-pedagogiczną.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
76-270 Ustka, ul. Wróblewskiego 5, tel. 59 814 40 49
e-mail: bursa-ustka@op.pl, www.mos.ustka.pl
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Uzdolniona sportowo młodzież rywalizuje
w Powiatowej Olimpiadzie Młodzieży Szkolnej.
Na zdjęciu: wicestarosta Andrzej Bury
wręcza puchar jednej z laureatek Olimpiady
przeprowadzonej w 2011 roku

M

łodzież szkół ponadgimnazjalnych
powiatu słupskiego objęta jest specjalnym programem wspierania edukacji.
Jedną z form są ustanowione przez Radę
Powiatu Słupskiego stypendia naukowe
o charakterze motywacyjnym - za wyniki
i osiągnięcia w nauce. W roku szkolnym
2009/2010 sześcioro uczniów z powiatu
otrzymało takie stypendia w wysokości od
300 do 600 zł miesięcznie. W roku szkolnym 2010/2011 przyznano również sześć
stypendiów - po 200 i 450 zł, a w 2011/2012
- osiem w wysokości od 200 do 500 zł miesięcznie.
czniowie pierwszych klas w II semestrze objęci są specjalnym programem stypendialnym. W roku szkolnym 2010/2011 skorzystało z niego 89,
a w 2011/2012 - 98 uczniów.
siągnięcia uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu słupskiego zostały docenione przez Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej.
czniowie powiatowych szkół są laureatami olimpiad i konkursów ogólnopolskich, otrzymują indeksy na wyższe
uczelnie.
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STAROSTWO
POWIATOWE
Wydział Polityki
Społecznej
ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk
www.powiat.slupsk.pl
e-mail: oswiata@powiat.slupsk.pl
fot. Jan Maziejuk, archiwum szkół

