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Przygotowany na podstawie materiałów
przekazanych przez szkoły powiatu 

O SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH I SPECJALNYCH
W POWIECIE SŁUPSKIM NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011

W roku szkolnym 2009/2010 w szko-
łach ponadgimnazjalnych i specjal-

nych powiatu słupskiego kontynuuje naukę 
1343 uczniów i słuchaczy (bez uczniów Ze-
społu Szkół Leśnych w Warcinie). 

Z młodzieżą pracuje 283 nauczycieli,  
w większości mianowanych i dyplomo-

wanych. Baza dydaktyczna szkół i placówek 
z roku na rok się zmienia. Budynek Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących w Ustce jest 
jednym z najnowocześniejszych w Polsce.  
W 2009 roku w Zespole Szkół Agrotech-
nicznych w Słupsku wymieniono całą insta-
lację elektryczną, wyremontowano szatnie 
przy sali gimnastycznej, pracownię che-
miczną wyposażono w nowoczesny sprzęt 
do prowadzenia badań laboratoryjnych. 

W Zespole Szkół Technicznych w Ustce 
wyremontowano salę gimnastyczną 

oraz zaplecze sanitarne przy sali, położono 
polbruk na dziedzińcu szkoły oraz budy-
nek szkolny poddano termomodernizacji. 
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Damnicy, w celu likwidacji 
barier architektonicznych dla osób niepeł-
nosprawnych ruchowo, zamontowano win-
dę. Polepszyły się również warunki bytowe 
wychowanków Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii w Ustce. 

Na nadchodzący rok szkolny 2010/2011 
szkoły ponadgimnazjalne powiatu 

słupskiego planują przyjąć do klas pierw-
szych 524 uczniów, w tym 446 do szkół 
kształcących w różnych zawodach. Jeżeli 
zgłosi się gimnazjalistów więcej - miejsc 
też wystarczy.
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Wydział Polityki  
Społecznej

ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk
www.powiat.slupsk.pl
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fot. Jan Maziejuk, archiwum szkół



Za naukę - nagroda

Stypendia dla wszystkich

Każdy kto zdecyduje się na naukę w szkołach 

ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat 

słupski, będzie systematycznie uczęszczał na zajęcia, 

w pierwszym semestrze nie uzyska żadnej oceny 

niedostatecznej z przedmiotu i osiągnie  

– w szkołach ogólnokształcących i technikach  

co najmniej średnią ocen 3,5, w szkołach 

zawodowych – 3,0, w następnym semestrze  

ma zagwarantowane stypendium motywacyjne 

Starosty Słupskiego w wysokości 100 zł miesięcznie, 

które będzie można łączyć z innymi stypendiami. 

Skorzystajcie z tej szansy!!!
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 Chciałbym za-
chęcić gimnazjalistów 
z powiatu słupskiego 
i Słupska do konty-
nuowania nauki w 
naszych powiatowych 
szkołach ponadgimna-
zjalnych. Pedagogów 
i rodziców przeko-
nać, że warto posłać 
młodzież do naszych 
szkół. Powiat słupski 
jest organem prowa-
dzącym dla trzech 
szkół ponadgimnazjal-
nych - Zespołu Szkół 
Agrotechnicznych im. Władysława 
Reymonta w Słupsku, Zespołu Szkół 
Technicznych w Ustce oraz Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących im Mi-
kołaja Kopernika w Ustce. Nie po-
winno się zapominać, że w powiecie 
słupskim znajduje się jeszcze jedna 
szkoła ponadgimnazjalna z dużymi 
tradycjami, kształcąca młodzież na 
wysokim poziomie - Zespół Szkół 
Leśnych im. prof. Stanisława Soko-
łowskiego w Warcinie. Od 1 stycznia 
2008 roku podlega ona Ministerstwu 
Środowiska.
 Powiatowe szkoły, z wyjątkiem 
szkół specjalnych, są w stanie przyjąć 
w nowym roku szkolnym 2010/2011 
każdą liczbę uczniów. Na pewno nie 
zabraknie miejsc w naszym „ogólnia-
ku” w Ustce - jednym z najlepszych 
na Pomorzu, bardzo nowocześnie 
kształcącym, w którym wszyscy zdają 
maturę. Przygotowuje ono młodzież 
naprawdę na bardzo wysokim po-
ziomie, stwarza wszechstronne, jak 

pewnie żadna szkoła 
w Słupsku, warunki 
do rozwoju młodzie-
ży. Nie bez powodu o 
liceum tym mówi się, 
że uczy na miarę XXI 
wieku.
 Może nie tak no-
wocześnie przygoto-
waną szkołą jak li-
ceum, ale kształcącą 
też na dobrym pozio-
mie, jest Zespół Szkół 
Technicznych w Ustce. 
W szkole zawodowej 
i technikach oferuje 

młodzieży nowoczesne kierunki 
kształcenia, dostosowane do aktu-
alnych wymogów rynku. Zapewnia 
na dobrym poziomie praktyki zawo-
dowe. Ta szkoła ostatnio bardzo się 
zmieniła, ma młodego, świetnie rozu-
miejącego młodzież dyrektora. Wy-
konanych zostało w niej wiele prac re-
montowych, zakupiono nowy sprzęt. 
Dzięki pasjom nauczycieli, młodzież 
ma tu stworzone również doskonałe 
warunki do rozwoju swoich zaintere-
sowań, w tym, co szczególnie cenne 
w tego typu placówkach, do rozwoju 
zainteresowań artystycznych. Aż żal, 
że gimnazjaliści z Ustki i okolicznych 
gmin o zacięciu technicznym, wybie-
rają szkoły w Słupsku.
 Nowocześnie kształci nasz Ze-
spół Szkół Agrotechnicznych w Słup-
sku. Dawny „rolniczak”, również z 
pięknymi, liczącymi ponad 50 lat tra-
dycjami, z racji swego położenia nie 
ma problemów z naborem młodzieży. 
Dostosowuje kierunki kształcenia do 

Dlaczego warto?
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wymogów rynku i zmieniających się 
oczekiwań. Do tej szkoły nie trzeba 
nikogo, namawiać, wszyscy od daw-
na wiedza, że o miejsce w niej warto 
się starać. Warto jednak zaznaczyć, 
że ta szkoła w ostatnim czasie rów-
nież bardzo się zmieniła, przeszła 
dużą modernizację. Dawni absol-
wenci dzisiaj nie poznaliby już swe-
go „rolniczaka”, a wiele prac jeszcze 
przed nami. Uczy się tu naprawdę 
zdolna młodzież, pracują dobrzy na-
uczyciele - z pasją, oddani swej pracy, 
tak, jak uczył i do czego zobowiązuje 
Patron szkoły - noblista Władysław 
Reymont.
 W Informatorze przedstawiamy 
też ofertę edukacyjną naszych placó-
wek specjalnych - Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Damnicy, kształ-
cącego na poziomie podstawowym, 
gimnazjalnym i przysposabiającym 
młodzież do normalnego życia i pracy 
w różnych zawodach oraz - Młodzie-
żowego Ośrodka Socjoterapii w Ust-
ce. Obie te placówki mają internaty. 
Pierwsza położna jest w pięknym za-
bytkowym pałacu. Druga wiele czer-
pie ze swego nadmorskiego położe-

nia. Realizuje nowoczesny program 
wychowawczy, młodzieży przekazuje 
wiedzę na poziomie gimnazjum. Tyl-
ko wychowankowie, którzy z Ustki 
trafili, na przykład karnie do innych 
podobnych ośrodków w kraju, wie-
dzą najlepiej jak wiele stracili. Ustec-
ki MOS zapewnia młodzieży bardzo 
dobre warunki. Ma dobrą, sprawdzo-
ną kadrę. 
 Naprawdę warto wybrać nasze, 
powiatowe szkoły. Na zachętę dodam, 
że, podobnie jak w roku ubiegłym, 
wszyscy gimnazjaliści, którzy wybio-
rą do dalszej edukacji nasze placów-
ki - Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Zespół Szkół Technicznych w Ustce 
oraz Zespół Szkół Agrotechnicznych 
w Słupsku, w drugim półroczu mają 
szansę na otrzymanie stypendium 
motywacyjnego, które można będzie 
łączyć z innymi stypendiami. Stypen-
dium to wprowadziła Rada Powia-
tu Słupskiego i finansowane jest ze 
środków powiatu. Można otrzymać je 
tylko w naszych szkołach.

Sławomir Ziemianowicz
Starosta Słupski



Zespół Szkół Agrotechnicznych
im. Władysława Reymonta 

w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 36 • www.zsa.slupsk.pl
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 Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku to nowoczesna szkoła z 
wieloletnimi tradycjami. Kształci już 58 lat! Oferujemy ciekawe kierunki, 
bogate wyposażenie klasopracowni, łatwy dostęp do Internetu, możliwość 
wyjazdu na praktyki zagraniczne. Realizujemy nowoczesny program wycho-
wawczy, w którym szczególny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo uczniów, 
zwalczanie agresji i zapobieganie uzależnieniom.
 Szkoła nasza posiada certyfikat „Opieka i profilaktyka wspomaga 
ucznia w jego rozwoju”. Absolwenci kierunków: technik agrobiznesu, technik 
architektury krajobrazu, technik ekonomista i ogrodnik nabywają uprawnie-
nia do korzystania z funduszy unijnych przeznaczonych dla rolnictwa.
 W naszych czteroletnich technikach, kończących się egzaminem ma-
turalnym, można zdobyć następujące zawody: technik ochrony środowiska, 
technik agrobiznesu, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik or-
ganizacji usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, technik 
informatyk, technik geodeta, technik ekonomista 
 Na poziomie zasadniczym kształcimy w zawodach: ogrodnik (szkoła 
dwuletnia) i cukiernik (szkoła trzyletnia).

NOWOCZESNY „ROLNICZAK” 
Z NAPRAWDĘ NOWOCZESNĄ OFERTĄ
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TEChNIK OChRONY 
śRODOWISKA

- przedmiotem realizowanym w zakresie roz-
szerzonym jest biologia. Szkoła przygotuje ab-
solwentów do: 
•	 przeprowadzenia	 badań	 oceniających	
stan	 zanieczyszczeń	 środowiska	 oraz	 zmian	
w	nim	zachodzących	na	skutek	działalności	
człowieka,
•	 posługiwania	 się	 profesjonalnymi	 progra-
mami	komputerowymi,
•	 posługiwania	się	specjalistyczną	aparaturą	
kontrolno-pomiarową.	 Absolwenci	 znajdują	
zatrudnienie	 w	 przedsiębiorstwach	 i	 instytu-
cjach	związanych	bezpośrednio	z	ochroną	śro-
dowiska	oraz	w	urzędach	jednostek	samorzą-
du terytorialnego.

TEChNIK AgRObIZNESu
- przedmiotem realizowanym w zakre-
sie rozszerzonym jest matematyka. Szkoła 

przygotowuje absolwentów do:
•	 organizowania	i	prowadzenia	własnej	dzia-
łalności	gospodarczej,
•	 opracowywania	i	stosowania	strategii	mar-
ketingowej,
•	 prowadzenia	 rachunkowości	 w	 małych	
firmach	 agrobiznesu.	 Absolwenci	 znajdu-
ją	 zatrudnienie	 w	 firmach	 agrobiznesowych,	
przedsiębiorstwach	 przetwórstwa	 spożywcze-
go,	 firmach	 handlowych	 i	 usługowych	 sfery	
agrobiznesu	 oraz	mogą	 prowadzić	 gospodar-
stwa rolne.

TEChNIK żYWIENIA  
I gOSPODARSTWA DOmOWEgO
- przedmiotem realizowanym w zakresie roz-
szerzonym jest biologia. Szkoła przygotowuje 
absolwentów do:
•	 organizowania	 procesów	 produkcyjnych	
potraw	z	zastosowaniem	nowoczesnych	tech-
nologii,

NASZA OFERTA EDuKACYjNA NA ROK SZKOLNY 
2010/2011
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•	 opracowywania	jadłospisów	uwzględniają-
cych	określone	diety,
•	 funkcjonalnego	 i	 estetycznego	 urządzania	
wnętrz	 gastronomicznych.	 Absolwenci	 znaj-
dują	zatrudnienie	w	zakładach	gastronomicz-
nych	zbiorowego	żywienia,	firmach	cateringo-
wych,	handlowych.

TEChNIK ORgANIZACjI 
uSług gASTRONOmICZNYCh

- przedmiotem realizowanym w zakresie roz-
szerzonym	jest	język	angielski.	Szkoła	przygo-
towuje absolwentów do:
•	 fachowego	i	kompleksowego	obsługiwania	
klienta	 -	 organizowania	 bali,	 wesel	 i	 innych	
przyjęć	okolicznościowych,
•	 projektowania	 i	 aranżowania	 wnętrza	 sal	
konsumpcyjnych,
•	 korzystania	z	zasad	prawidłowego	i	nowo-
czesnego	żywienia	-	układania	menu,
•	 posługiwania	 się	 językiem	 obcym.	 Absol-
wenci	znajdują	zatrudnienie	w	firmach	usłu-
gowych,	gastronomii	hotelowej,	domach	wcza-
sowych	i	pensjonatach.

TEChNIK ARChITEKTuRY 
KRAjObRAZu

- przedmiotem realizowanym w zakresie roz-
szerzonym	jest	informatyka.	Szkoła	przygoto-
wuje absolwentów do:
•	 projektowania	i	wykonywania	zewnętrznych	
dekoracji	roślinnych	oraz	wystroju	wnętrz,

•	 wykorzystywania	 grafiki	 komputerowej	 w	
projektowaniu,
•	 rozpoznawania	 i	 właściwego	 wykorzysty-
wania	 roślin	 do	 kształtowania	 krajobrazu.	
Absolwenci	 znajdują	 zatrudnienie	 w	 przed-
siębiorstwach	 oraz	 firmach	 zajmujących	 się	
urządzaniem,	pielęgnowaniem	i	ochroną	tere-
nów	zielonych.	

TEChNIK gEODETA
- przedmiotem realizowanym w zakresie roz-
szerzonym	 jest	 język	niemiecki.	 Szkoła	przy-
gotowuje absolwentów do:
•	 prac	geodezyjnych	terenowych,	obliczenio-
wych	i	graficznych,
•	 stosowania	 nowoczesnej	 aparatury	 geode-
zyjnej,
•	 prowadzenia	 samodzielnej	 firmy	 geode-
zyjnej.	 Absolwenci	 znajdują	 zatrudnienie	 w	
przedsiębiorstwach	 geodezyjno-kartograficz-
nych,	 ośrodkach	 dokumentacji	 geodezyjnej	
oraz	 jednostkach	 organizacyjnych,	 admini-
stracyjnych,	geodezyjno-kartograficznych.

TEChNIK INFORmATYK
- przedmiotem realizowanym w zakresie roz-
szerzonym jest matematyka. Szkoła przygoto-
wuje absolwentów do: 
•	 obsługi	 systemów	operacyjnych	 i	 pracy	w	
różnych	rodzajach	sieci	komputerowych,
•	 pisania	programów	w	wybranych	językach	
wyższego	i	niższego	rzędu,
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•	 obsługi	specjalistycznych	programów	kom-
puterowych.	 Absolwenci	 znajdują	 zatrudnie-
nie	 w	 instytucjach	 i	 przedsiębiorstwach	 zaj-
mujących	 się	 tworzeniem	 i	 wykorzystaniem	
oprogramowania komputerowego lub prowa-
dzących	serwis	sprzętu	komputerowego.

TEChNIK EKONOmISTA
- przedmiotem realizowanym w zakre-
sie rozszerzonym jest matematyka. Szkoła 

przygotowuje absolwentów do:
•	 sporządzania	 i	prowadzenia	dokumentacji	
księgowej,
•	 prowadzenia	 małych	 firm	 rachunko-
wych,
•	 analizy	 rynku	 handlowego.	 Absolwenci	
znajdują	 zatrudnienie	 we	 wszystkich	 przed-
siębiorstwach	 produkcyjnych,	 handlowych	 i	
usługowych.
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 - Jak długo „rolniczak” istnieje na 
słupskim rynku edukacyjnym?
	 M.M.:	-	Za	dwa	lata	będziemy	świętować	
60-lecie	 szkoły.	 W	 roku	 1952	 rozpoczęło	
działalność	 Państwowe	 Technikum	 Rolni-
cze.	Uczniowie	z	tego	naboru	są	pierwszymi	
naszymi	absolwentami.	Szkoła	ma	stare,	so-
lidne	fundamenty.	Posiadamy	zróżnicowaną	
pod	względem	wiekowym	kadrę.	Nauczycie-
le	z	długoletnim	stażem	gwarantują	spraw-
dzone	metody	nauczania.	Młodzi	pedagodzy	
wnoszą	twórczy	ferment.	Jesteśmy	świetnie	
przygotowani	do	pracy	z	młodzieżą.	
 - Do jakich uczniów adresujecie swoją 
ofertę edukacyjną?
	 M.M.:	 -	 Ofertę	 adresujemy	 do	 wszyst-
kich	absolwentów	szkół	gimnazjalnych.	Jest	
w	naszej	szkole	miejsce	zarówno	dla	ucznia	
wybitnie	 uzdolnionego,	 jak	 i	 takiego,	 który	
pod	okiem	fachowców	wyuczy	się	wybrane-
go zawodu.

 - Co zatem proponujecie uczniom w 
roku szkolnym 2010/2011?
	 I.W.:	 -	 Zaplanowaliśmy	 nabór	 do	 klas	
pierwszych	technikum	w	zawodach:	technik	
ochrony	 środowiska,	 technik	 agrobiznesu,	
technik	 żywienia	 i	 gospodarstwa	 domowe-
go,	technik	organizacji	usług	gastronomicz-
nych,	technik	architektury	krajobrazu,	tech-
nik	 informatyk,	 technik	 geodeta	 i	 technik	
ekonomista.	 Zasadnicza	 Szkoła	 Zawodowa	
przygotowuje	do	pracy	w	zawodach	cukier-
nik	i	ogrodnik.	Jeżeli	będzie	zapotrzebowa-
nie	 utworzymy	 klasę	 integracyjną	w	 zawo-
dzie ogrodnik.
 - Co jest największym sukcesem 
szkoły?
	 M.M.:	 -	 Przede	wszystkim	 to,	 że	 szkoła	
tyle	lat	funkcjonuje	i	ma	się	dobrze.	Że	wy-
szkoliliśmy	wielu	dobrych	fachowców	i	da-
liśmy	młodzieży	szansę	zdobycia	ciekawych	
zawodów	i	odbycia	studiów	wyższych.	Szko-
ła	dobrze	wpisała	się	 już	w	krajobraz	mia-
sta	i	regionu.	Ostatnio,	dzięki	trosce	organu	
prowadzącego,	 którym	 jest	 Rada	 Powiatu	
Słupskiego,	wizerunek	naszej	szkoły	bardzo	
się	 zmienił.	 Prowadzimy	 remonty,	 powięk-
szamy	 ofertę	 edukacyjną,	 jesteśmy	 otwarci	
na	 innowacje	 pedagogiczne.	 Współpracu-
jemy	z	partnerami	zagranicznymi.	Wdraża-
my	programy	pomocowe	Unii	Europejskiej.	
Bierzemy	udział	w	3	projektach	współfinan-
sowanych	przez	Unię	Europejską	w	ramach	
Europejskiego	 Funduszu	 Społecznego.	 W	
ramach	projektu	„Aktywny	Uczeń”,	„Droga	
ku	przyszłości”	i	„Szansa	na	rozwój	i	pracę”	
organizowane	są	dodatkowe,	uzupełniające	
zajęcia	dla	uczniów	z	wybranych	przedmio-
tów.	Zajęcia	te	są	bezpłatne.
	 I.W.:	-	Możemy	się	poszczycić	też	tym,	że	
każdego	 roku	 uczeń	 naszej	 szkoły	 zostaje	

SZKOłA Z żYCIEm
W maju odbędzie się elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych.  
O przedstawienie oferty dydaktycznej i wychowawczej poprosiliśmy dyrek-
tora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku - mgr inż. Mariannę Matias 
oraz wicedyrektora - mgr inż. Iwonę Wojtkiewicz
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stypendystą	Prezesa	Rady	Ministrów.	Mamy	
stypendystów	Starosty	Powiatu	Słupskiego,	
sami przyznajemy stypendia naukowe i za 
osiągnięcia	sportowe.	Nasi	uczniowie	są	 fi-
nalistami	 Olimpiady	Wiedzy	 Ekologicznej,	
Olimpiady	 Wiedzy	 i	 Umiejętności	 Rolni-
czych,	 Wojewódzkiego	 Turnieju	 Wiedzy	
Ekologicznej,	Powiatowego	Konkursu	Orto-
graficznego.	Odnosimy	też	sukcesy	w	Słup-
skiej	Olimpiadzie	Młodzieży.	 Prężnie	 dzia-
ła	 Szkolny	 Klub	Wolontariatu	 i	 Samorząd	
Uczniowski.	
 - W jaki sposób uczniowie „rolnicza-
ka” mogą wykorzystać wolny czas na 
rozwijanie swoich zainteresowań?
	 I.W.:	-	Nasza	szkoła,	poza	lekcjami,	pro-
ponuje	koła	przedmiotowe,	dodatkowe	zaję-
cia	dla	maturzystów,	zajęcia	przygotowujące	
do	egzaminu	potwierdzającego	kwalifikacje	
zawodowe.	Działa	u	nas	Młodzieżowe	Cen-
trum	Edukacji	Ekologicznej,	koło	recytator-
skie,	 zespół	 wokalny	 i	 taneczny,	 koło	 Ligii	
Ochrony	 Przyrody,	 koło	 Unii	 Europejskiej,	
koło	 Europejskiego	 Klubu	 Filmowego.	 W	
„rolniczaku”	odbywają	się	liczne	warsztaty,	
konferencje,	 prelekcje	 i	 wystawy.	 Niektóre	
kierunki	umożliwiają	zdobycie	prawa	jazdy	
kat.	B	i	T.	To	naprawdę	szeroka	oferta.	
 - A na jaką pomoc materialną mogą 
liczyć uczniowie „rolniczaka”?
	 M.M.:	-	Przyznajemy	stypendia	za	wyniki	
w	nauce	 i	osiągnięcia	 sportowe.	Uczniowie	
mogą	 ubiegać	 się	 też	 o	 stypendia	 szkolne,	
gdzie podstawowym kryterium jest status 
materialny	rodziny.	Współpracujemy	z	MO-
PR-em	 i	 GOPS-ami,	 skąd	 istnieje	 również	
możliwość	uzyskania	wsparcia	finansowego	
dla	naszych	uczniów.
 - Czy „rolniczak” można nazwać szko-
łą bezpieczną?
	 I.W.:	-	Posiadamy	Certyfikat	Jakości	Edu-
kacyjnej	 Pomorskiego	 Kuratora	 Oświaty	 w	
zakresie	 opieki	 i	 profilaktyki.	 Z	 sukcesem	
uczestniczyliśmy	 w	 ogólnopolskim	 progra-
mie	 „Szkoła	 bez	 przemocy”.	 Organizujemy	
liczne	warsztaty	profilaktyczne.	W	szkole	na-
szej	nie	ma	przemocy.

 - Czy pomieszczenia w „rolniczaku”, 
w których uczniowie zdobywają widzę są 
nowocześnie wyposażone? 
	 M.M.:	 -	 Posiadamy	 cztery	 nowoczesne	
pracownie	 komputerowe,	 pracownię	multi-
medialną.	Nasi	 uczniowie	w	 każdym	miej-
scu	 szkoły	 mają	 dostęp	 do	 bezprzewodo-
wego	 Internetu.	 Boisko,	 sala	 sportowa,	
profesjonalnie	 wyposażona	 siłownia,	 pra-
cownia	 chemiczna	 z	 prawdziwego	 zdarze-
nia,	w	której	uczniowie	samodzielnie	wyko-
nują	ćwiczenia	-	 to	tylko	niektóre	z	bardzo	
dobrze	 przygotowanych	 klaso-pracowni	 do	
pracy	z	uczniami.
 - Co jeszcze powinni wiedzieć gim-
nazjaliści wybierający się do słupskiego 
„rolniczaka”?
	 I.W.:	-	Powinni	pamiętać,	że	w	maju	roz-
pocznie	 się	 nabór	 elektroniczny	 do	 szkół	
ponadgimnazjalnych.	 W	 ofercie	 edukacyj-
nej,	 z	 jaką	 się	 zetkną	 powinni	 szukać	 nas	
pod	nazwą	„Technikum	nr	6”	i	„	Zasadnicza	
Szkoła	Zawodowa	nr	6”	w	Słupsku.	Zapra-
szamy	 uczniów	 gimnazjów	 i	 ich	 rodziców	
do naszej szkoły. Odpowiemy na wszystkie 
pytania,	pokażemy	szkołę.	Pomożemy	doko-
nać	wyboru	właściwego	kierunku	nauki.
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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



Liceum Ogólnokształcące  
im. Mikołaja Kopernika w Ustce

76-270 Ustka, ul. Bursztynowa 12 • www.eduapple.pl/loustka
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LICEum SZANSĄ NA SuKCES
 Zapewne właśnie się zastanawiasz, gdzie kontynuować naukę po 
gimnazjum. Mętlik w głowie. Znajomi, rodzice doradzają - każdy inną szkołę. 
Jest na to wyjście - dołącz do społeczności usteckiego ogólniaka!
•	 Gwarantujemy	wysoki	poziom	prowadzonych	zajęć,	co	prowadzi	do	
100-procentowej zdawalności na maturze!
•	 Rozwijamy	 zainteresowania	 na	 kołach	 przedmiotowych,	 zajęciach	
sportowych, warsztatach dziennikarskich.
•	 Pomagamy	uzyskiwać	tytuły	laureatów	i	finalistów	w	olimpiadach	i	
konkursach przedmiotowych.
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•	 Dajemy	szansę	skorzystania	z	Indywidualnego	Toku	Nauki.
•	 Zapewniamy	bezpieczeństwo	i	przyjazną	atmosferę.
•	 Masz	możliwość	rozwijania	się	pod	okiem	wykształconej,	ciągle	po-
głębiającej swoją wiedzę, kadry pedagogicznej.
•	 Gwarantujemy	doskonałą	bazę	dydaktyczną	-	nowoczesna	hala,	sale	
komputerowe, biblioteka, pracownia fizyczna, gabinety językowe.

 A gdy już ukończysz naszą szkołę... Znowu się zastanawiasz, jaką 
wybrać	uczelnię.	Decydujesz	się	na	ceniony	w	kraju	i	za	granicą	uniwersy-
tet. Kiedy się tam dostajesz (a na pewno tak będzie), okazuje się, że wszyst-
ko już umiesz.
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	 Liceum	Ogólnokształcące	 im.	Mikołaja	 Ko-
pernika	w	Ustce	powstało	w	1960	r.	Od	12	lat	
uczniowie	mają	przyjemność	uczyć	się	w	nowo-
czesnym	budynku	 przy	 ulicy	 Bursztynowej	 12.	
Czują	się	 tutaj	szanowani	 i	szanują	 innych.	Po-
dejmują	 wiele	 ciekawych	 inicjatyw,	 nieobce	 są	
im	prawdziwe	wyzwania.	W	szkole,	poza	bardzo	
dobrze	wyposażonymi	gabinetami	dydaktyczny-

mi,	mieszczą	 się:	 nowoczesna	 pracownia	 kom-
puterowa,	sala	konferencyjna,	biblioteka	ze	sta-
nowiskami	komputerowymi,	aula,	szafki	zamiast	
tradycyjnej	szatni,	świetlica	oraz	bufet,	w	którym	
zawsze	 można	 zjeść	 coś	 dobrego.	 Miłośnikom	
sportu	i	rekreacji	szkoła	oferuje	nowoczesną	halę	
sportową,	na	której	każdy	może	 rozwijać	 swoje	
sportowe	pasje.	Mamy	także	siłownię	i	saunę!

TO już 50 LAT PIĘKNEj TRADYCjI

W ROKu SZKOLNYm 2010/2011 PLANujEmY REALIZACjĘ 
PODSTAW PROgRAmOWYCh W ZAKRESIE ROZSZERZONYm:

KLASA 1A 
- mATEmATYKA, gEOgRAFIA, 

INFORmATYKA
-	(dodatkowe	godziny	z	fizyki	i	astronomii	
oraz	 chemii).	 Einstein	 przy	 Tobie	 nie	 ma	
szans!

KLASA Ib - jĘZYK POLSKI, 
hISTORIA, WIEDZA  

O SPOłECZEŃSTWIE
-	dodatkowe	godziny	z	geografii,	 filozofii	 i	
języka	 łacińskiego.	 Każdy	 humanista	ma-
rzy	o	takiej	klasie!
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KLASA IC - jĘZYK ANgIELSKI, 
bIOLOgIA, mATEmATYKA

-	dodatkowe	godziny	z	chemii	i	podstaw	przed-
siębiorczości).	Myślisz	o	założeniu	własnej	fir-
my,	 rozwijaniu	 umiejętności	 językowych?	 To	
klasa	dla	Ciebie!

W „KOPERNIKU” 
WSZYSCY ZDAJĄ 

MATURĘ!
	 Dewizą	szkoły	są	słowa	„Semper	in	altum	
-	Zawsze	wzwyż”.	Potwierdzają	 je	wyniki	eg-
zaminów	maturalnych	 oraz	 sukcesy	 naszych	
uczniów	w	konkursach	 i	 olimpiadach	przed-
miotowych.	 W	 roku	 szkolnym	 2008/2009	
wszyscy	 nasi	 uczniowie	 zdali	 egzamin	 ma-
turalny	 i	 dostali	 się	 na	wymarzone	 uczelnie.	
Młodzież	z	‘Kopernika’	jest	ambitna	i	dlatego	
zajmuje	 czołowe	miejsca	w	 różnych	 konkur-
sach	 i	 olimpiadach.	 Uczniowie	 reprezentują	
szkołę	w	centralnym	etapie	Olimpiady	Histo-
rycznej,	Olimpiady	Języka	Rosyjskiego	czy	też	
Olimpiady	Teologii	Katolickiej.	 Ponadto	 dają	
szkole	powody	do	dumy	i	radości	w	Olimpia-
dzie	Wiedzy	o	Prawach	Człowieka,	Olimpia-
dzie	 Informatycznej,	 Biegu	 po	 indeks,	 Lidze	
Matematycznej,	 Międzynarodowym	 Konkur-
sie	 Kangur	 Matematyczny,	 Pomorskim	 Kon-
kursie	Wiedzy	o	Samorządzie	Terytorialnym,	
konkursach	językowych.	Możemy	się	również	
pochwalić	osiągnięciami	w	dziedzinie	sportu,	
m.in. zawsze wysokimi lokatami w klasyfika-
cji	generalnej	Słupskiej	Olimpiady	Młodzieży	
Szkół	Ponadgimnazjalnych	czy	też	w	Mistrzo-
stwach	Polski	w	Biegach	Przełajowych	Junio-
rek	Młodszych.
	 Dzięki	 tym	 sukcesom	 oraz	 bardzo	 wyso-
kim	wynikom	w	nauce	wielu	naszych	uczniów	
otrzymuje	stypendia	Premiera,	Starosty	Słup-
skiego	i	Burmistrza	Ustki.	

CIEKAWE ZAjĘCIA 
POZALEKCYjNE

	 U	nas	nie	można	się	nudzić.	Oferta	zajęć	
pozalekcyjnych	 jest	 bogata.	Wśród	 licznych	

propozycji	 każdy	 uczeń	 na	 pewno	 znajdzie	
coś	 dla	 siebie.	 Proponujemy	 między	 inny-
mi:	 zajęcia	 sportowe	 (sekcja	 lekkoatlety-
ki,	 piłki	 siatkowej,	 koszykówki,	 piłki	 noż-
nej,	 zajęcia	 na	 siłowni),	 koła	 zainteresowań	
(matematyczne,	 fizyczne,	 geograficzne,	 foto-
graficzne,	 językowe,	 scrabble,	 historyczne,	
informatyczne,	biologiczne,	chemiczne).	Ak-
tywnie	działa	także	drużyna	harcerska.	Kla-
sa	humanistyczna	uczestniczy	w	warsztatach	
dziennikarskich	 i	 teatralnych.	 Wyjeżdżamy	
na	wycieczki	w	kraju	 i	za	granicą.	Jesteśmy	
stałymi	bywalcami	kin,	muzeów,	teatrów.	Łą-
czymy	przygodę	z	rzeczowymi	zajęciami	-	a	to	
prawdziwa	sztuka!

WSPÓłPRACA Z ZAgRANICĄ 
	 Nasze	 liceum	 od	 wielu	 lat	 współpracuje	
ze	szkołami	z	innych	krajów.	Najdłuższą	tra-
dycję	ma	wymiana	młodzieży	z	rówieśnikami	
z	Niemiec,	 z	 dwóch	 zaprzyjaźnionych	miast	
-	 Kappeln	 i	 Ratzeburga.	W	 ramach	 projek-
tu	UNESCO	„Szlakiem	Wielkiej	Rzeki	Wołgi	
GVRR”	uczestniczymy	w	wymianie	młodzie-
ży	ze	szkołą	z	Estonii.	

DbAmY O TRADYCjĘ 
	 W	 szkolną	 tradycję	 na	 trwałe	wpisały	 się	
coroczne	 uroczystości,	 które	 mają	 niezwykłą	
oprawę.	Zwyczajem	szkoły	już	od	wielu	lat	jest	
organizowanie	 uroczystego	 pożegnania	 klas	
maturalnych	pod	nazwą	„Barbary”.	Wyróżnie-
ni	zostają	m.in.	sportowiec	roku,	talent	czy	in-
dywidualista.	Wybieramy	także	belfra	roku.	
	 Niezwykły	 charakter	ma	 również	Wigilia	
Kopernikusów.	Tylko	u	nas	nauczyciele	przy-
gotowują	 przedstawienie	 dla	 uczniów,	 które	
zawsze	 cieszy	 się	 olbrzymią	 popularnością	
(także	wśród	naszych	absolwentów).	
	 Samorząd	 Uczniowski	 dba	 o	 to,	 abyśmy	
się	nie	nudzili.	Szkolną	rzeczywistość	uatrak-
cyjniają	 kolorowe	 dni,	 np.	 „dzień	 różowy”,	
„czerwony”	 (Walentynki),	 czy	 „żółty”	 (powi-
tanie	wiosny).	Z	radiowęzła	płynie	„słodka”,	
skoczna	 lub	 nastrojowa	 muzyka.	 „Zielone	
światło”	mają	wszyscy	zaangażowani	w	życie	
szkoły,	 myślący	 niekonwencjonalnie,	 pozy-
tywnie	zakręceni.
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Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły:
76-270 Ustka, ul. Bursztynowa 12, tel. 059 814 71 06

www.eduapple.pl/loustka • e- mail: loustka@eduapple.pl

WOLONTARIAT
	 Wolontariat	 to	 nie	 tylko	 sposób	 na	 spę-
dzenie	wolnego	 czasu	 czy	 bycie	 użytecznym.	
Wolontariat	 to	przede	wszystkim	wyjście	na-
przeciw	drugiemu	 człowiekowi,	 to	wspaniałe	
doświadczenie	 obdarowywania	 i	 bycia	 obda-
rowanym.
	 W	 naszym	 liceum	 istnieje	 długa	 tradycja	
wolontariatu.	Uczestniczymy	w	wielu	akcjach	
ogólnopolskich	i	regionalnych.	Staramy	się	też	
pamiętać	o	potrzebujących	z	naszego	miasta	i	
szkoły.	Główne	akcje,	w	których	nasze	LO	bie-
rze udział to:

•	 Wielka	Orkiestra	Świątecznej	Pomocy
•	 Góra	Grosza
•	 Gorączka	Złota.
	 Współpracujemy	z	Fundacją	dla	dzieci	nie-
pełnosprawnych	 Nadzieja	 oraz	 Fundacją	 na	
rzecz	osób	niewidomych	 i	niepełnosprawnych	
Pomóż	i	Ty.
	 Sprzątamy	 zaniedbane	 groby	 na	 Cmenta-
rzu	Komunalnym	w	Ustce.
	 Pomagamy	 rzeczowo	 Zespołowi	 Szkolno-
Przedszkolnemu	w	Główczycach	
	 W	tym	roku	szkolnym	zorganizowaliśmy	kon-
cert	charytatywny	dla	chorego	chłopca,	Huberta.



Zespół Szkół Technicznych  
w Ustce

76-270 Ustka, ul. Darłowska 3b • www.zstustka.prv.pl
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SZKOłA NA KAżDY CZAS
	 Najlepszą	inwestycją	jest	dobry	zawód.	Zespół	Szkól	Technicznych	w	
Ustce od 45 lat kształci specjalistów w najbardziej poszukiwanych zawodach 
w regionie. Nasi absolwenci nie zasilają szeregów bezrobotnych, a zdobywają 
solidną	i	dobrze	płatną	pracę.	Gwarancją	jakości	kształcenia	jest	kompetent-
ne grono pedagogiczne, są praktyki zawodowe u najlepszych pracodawców w 
regionie, kompletnie wyposażone pracownie nauki zawodu i sale dydaktycz-
ne, trzy pracownie multimedialne, centrum informacji z dostępem do Interne-
tu i biblioteka szkolna. 
 Oferujemy nowoczesne kierunki i sposoby kształcenia oraz niepowta-
rzalną atmosferę. W naszej szkole uczeń zawsze może liczyć na pomoc peda-
goga szkolnego, pielęgniarki, wychowawcy, doradcy zawodowego ze Szkolne-
go Ośrodka Kariery.



21

	 Decydując	 się	 na	 Zespół	 Szkół	 Technicz-
nych	w	Ustce	możesz	podjąć	naukę	w	cztero-
letnim	technikum	kończącym	się	egzaminem	
maturalnym	 oraz	 egzaminem	 potwierdzają-
cym	kwalifikacje	zawodowe.	Masz	do	wyboru	
technikum	w	zawodach:
•	 technik	handlowiec
•	 technik	hotelarstwa
•	 technik	mechanik
•	 technik	obsługi	turystycznej.
	 Jeżeli	wolisz	więcej	czasu	spędzać	na	prakty-
kach	zawodowych	niż	w	ławce	szkolnej,	wybierz	

dwu	lub	trzyletnią	szkołę	zawodową	o	kierunku:	
•	 mechanik	pojazdów	samochodowych
•	 sprzedawca	
•	 ślusarz
•	 kucharz	małej	gastronomii
•	 monter	instalacji	sanitarnych
•	 piekarz,	cukiernik,	fryzjer.	
	 Dorosłym	polecamy	naukę	w	3-letnim	
technikum	uzupełniającym	w	zawodach:
•	 technik	handlowiec
•	 technik	mechanik
•	 kucharz.

CZEgO uCZYmY, CZEgO WYmAgAmY?

TEChNIK hANDLOWIEC
- przedmiotem realizowanym w zakresie roz-
szerzonym	jest	geografia.	Uczniowie	tego	kie-
runku	 odbywają	 praktyki	 zawodowe	 u	 pra-
codawców,	 uczą	 się	 trzech	 języków	 obcych.	
Od kandydatów wymagamy: zaintereso-
wań	ekonomicznych,	organizacyjnych	i	mar-
ketingowych,	 komunikatywności	 i	 odpowie-
dzialności,	 cierpliwości,	 systematyczności,	
dokładności,	 podzielności	 uwagi,	 zdolności	
koncentracji	i	logicznego	myślenia.
 Absolwentom gwarantujemy, że dyplom na-
szej szkoły pomoże im znaleźć pracę. Technik 
handlowiec może być zatrudniony w komór-
kach handlowo - marketingowych: sklepach, 
hurtowniach, magazynach, komórkach han-
dlu zagranicznego, działach sprzedaży firm 
produkcyjnych, we wszystkich podmiotach go-
spodarczych lub w instytucjach kontroli han-
dlu. Może też samodzielnie prowadzić własną 
firmę handlową. Po zdaniu matury i egzami-
nów zawodowych oraz uzyskaniu dyplomu 
może podwyższać kwalifikacje w szkołach 
wyższych na kierunkach: ekonomia, handel, 
zarządzanie i marketing.

TEChNIK hOTELARSTWA
- przedmiotem realizowanym w zakresie roz-
szerzonym	jest	geografia.	Uczniowie	tego	kie-
runku	odbywają	praktyki	 zawodowe	w	 reno-
mowanych	 hotelach,	 domach	 wczasowych	 i	
pensjonatach,	uczą	się	trzech	języków	obcych.	
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Od kandydatów wymagamy: zaintereso-
wania	 administracyjnego,	 kulturoznawczego	 i	
krajoznawczego,	umiejętności	organizacyjnych,	
negocjacyjnych	 i	marketingowych,	komunika-
tywności,	dokładności	i	odpowiedzialności.
 Absolwenci hotelarstwa nie będą mie-
li problemów z zatrudnieniem. Ustka i oko-
lice to region turystyczny z wieloma hotela-
mi, ośrodkami wczasowymi, sanatoriami i 
pensjonatami. To duża liczba miejsc pracy, 
gdzie potrzeba dobrze wykształconych pra-
cowników recepcji, służby pięter, restauracji 
hotelowych itp. Po ukończeniu tego kierunku 
i uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwa-
lifikacje, dalszą naukę można kontynuować 
w szkołach wyższych na kierunkach związa-
nych z turystyką i rekreacją.

TEChNIK ObSługI 
TuRYSTYCZNEj

- przedmiotem realizowanym w zakresie rozsze-
rzonym	jest	geografia.	Uczniowie	tego	kierunku	
odbywają	praktyki	 zawodowe	w	organizacjach	
i	obiektach	turystycznych,	uczą	się	trzech	języ-
ków	obcych.	Od kandydatów wymagamy: 
zainteresowań	krajoznawczych	i	rekreacyjnych,	
komunikatywności	 i	 umiejętności	 negocjacji,	
inicjatywy	i	szybkości	podejmowania	decyzji.
 Technik obsługi turystycznej to nasza nowa 
propozycja. Rynek turystyczny jest najszybciej 
rozwijającą się gałęzią gospodarki zarówno 
w Polsce, jak i na świecie. Po czteroletniej na-
uce w naszej szkole zdobędzie się zawód, któ-
ry otwiera szerokie możliwości zatrudnienia 
w biurach podróży, agencjach turystycznych, 
organizacjach branżowych, domach wczaso-
wych oraz w organach administracji samorzą-
dowej zajmującej się organizacją i promocją 
turystyki. Można też prowadzić własną dzia-
łalność gospodarczą, a także kontynuować na-
ukę w szkołach wyższych na kierunkach zwią-
zanych z organizacją turystyki i rekreacji.

TEChNIK mEChANIK
- przedmiotem realizowanym w zakresie roz-
szerzonym	 jest	 informatyka.	 Praktyki	 zawo-
dowe	odbywają	się	w	pracowniach	szkolnych,	

firmach	mechanicznych	 i	Centrach	Kształce-
nia	 Praktycznego.	 W	 ramach	 tego	 kierunku	
oferujemy	dodatkowo	zajęcia	z	przestrzegania	
prawa	i	prewencji	przygotowujące	do	pracy	w	
służbach	mundurowych	 lub	dalszej	 edukacji	
w tym kierunku. Od kandydatów wyma-
gamy:	uzdolnień	technicznych	i	manualnych,	
zainteresowań	 nowościami	 technicznymi	 i	
budową	 maszyn,	 komunikatywności,	 odpo-
wiedzialności,	 umiejętności	 organizowania	 i	
projektowania	 technicznego	z	zastosowaniem	
systemów	informatycznych.
 Dyplom naszej szkoły jest przepustką do za-
trudnienia we wszystkich działach gospodarki 
narodowej - w sferze produkcyjnej i usługowej 
- na stanowiskach średniego nadzoru tech-
nicznego związanego z projektowaniem, wy-
twarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń 
technicznych. W zakładach produkujących 
maszyny budowlane, samochody, zakładach 
obróbki skrawaniem, spawalniczych, budowy i 
eksploatacji taboru kolejowego, budowy napę-
dów hydraulicznych, wyposażenia samolotów 
i śmigłowców. Po ukończeniu naszego techni-
kum można kontynuować naukę na dowolnym 
kierunku Politechniki, zwłaszcza na kierunku 
mechanika i budowa maszyn.

mEChANIK POjAZDÓW 
SAmOChODOWYCh 

(w 3-letniej zasadniczej szkole 
zawodowej)

W	 ramach	 tego	 kierunku	 oferujemy	 naukę	
jazdy	samochodem	w	III	klasie	(prawo	jazdy),	
praktyki	w	warsztatach	samochodowych.	Na-
uka	 kończy	 się	 egzaminem	 potwierdzającym	
kwalifikacje	zawodowe.	
 Jeżeli jesteś osobą interesującą się, w jaki 
sposób zbudowane są samochody i jak je na-
prawiać - wybierz właśnie ten kierunek. Sta-
le rosnący standard życia sprawia, że co raz 
więcej osób kupuje samochody. To gwarancja, 
że po trzech latach nauki nie będziesz narze-
kał na brak propozycji pracy. Dobrze płatną 
pracę będziesz mógł podjąć między innymi w 
fabrykach samochodów przy wszystkich eta-
pach produkcji, w firmach transportowych, w 
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zakładach usługowo-naprawczych. Będziesz 
mógł prowadzić też własny warsztat naprawy 
samochodów. Jeśli poznanie nowych techno-
logii stosowanych w motoryzacji wciągnie cię 
na dobre, będziesz mógł kontynuować naukę 
w trzyletnim technikum uzupełniającym, po 
uzyskaniu dyplomu - podjąć kształcenie w 
szkołach wyższych. 

śLuSARZ 
(w 3-letniej zasadniczej szkole 

zawodowej)

W	ramach	tego	kierunku	organizujemy	naszym	
uczniom	praktyki	w	pracowniach	szkolnych	i	za-
kładach	prywatnych.	Nauka	kończy	się	egzami-
nem	potwierdzającym	kwalifikacje	zawodowe.	

 Jeśli czujesz, że naprawa drobnych urzą-
dzeń, zamków i sprzętu gospodarstwa do-
mowego nie stanowiłaby dla ciebie żadnego 
problemu, chciałbyś zdobyć wiedzę i umie-
jętności w tym kierunku, zostań ślusarzem. 
Trzy lata nauki pozwoli ci zdobyć zawód 
otwierający możliwości zatrudnienia w za-
kładach usługowych naprawy i konserwacji 

sprzętu domowego, zakładach przemysło-
wych, administracji domów mieszkalnych 
oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się 
wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów tech-
nicznych w branży metalowej. Możesz pro-
wadzić również własny warsztat ślusarski i 
kontynuować naukę w trzyletnim technikum 
uzupełniającym mieszczącym się w naszej 
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szkole, a następnie w wyższych szkołach 
technicznych.

mONTER uRZĄDZEŃ 
INSTALACjI SANITARNYCh 
(w 3-letniej zasadniczej szkole 

zawodowej)
W	 ramach	 tego	 kierunku	 organizujemy	 na-
szym	uczniom	praktyki	w	pracowniach	szkol-
nych	 i	 zakładach	usługowych.	Nauka	kończy	
się	 egzaminem	potwierdzającym	 kwalifikacje	
zawodowe. 
 Polski hydraulik stał się w Europie symbo-
lem doskonale przygotowanego do zawodu fa-
chowca. W naszej szkole dajemy szansę zdoby-
cia tego atrakcyjnego i poszukiwanego zawodu. 
Po jego zdobyciu można zacząć pracę w przed-
siębiorstwach budowlanych, instalacyjnych i 
warsztatach rzemieślniczych, remontowych 
przy instalacjach wodociągowych, kanaliza-
cyjnych, grzewczych. Naukę można kontynu-
ować w trzyletnim techniku uzupełniającym, 
a po zdaniu matury w szkołach wyższych.

KLASY WIELOZAKłADOWE
-	 to	 doskonałe	 rozwiązanie	 dla	 osób	 chcą-
cych	 szybko	 usamodzielnić	 się	 i	 zdobyć	 za-
wód	poszukiwany	na	rynku	pracy.	Sprzedaw-
ca,	fryzjer,	kucharz	małej	gastronomii,	monter	
instalacji	 sanitarnych,	 fotograf,	 piekarz,	 cu-

kiernik	 -	 to	 tylko	 nieliczne	 przykłady	 takich	
zawodów.	Jeśli	chcesz	kontynuować	rodzinną	
tradycję	 rzemieślniczą	 -	 żaden	 problem.	 W	
naszej	 szkole	możesz	podjąć	naukę	każdego	
zawodu.	 Zgłoś	 się	 do	 doradcy	 zawodowego	
w	 Szkolnym	Ośrodku	Kariery,	 a	 on	 pomoże	
ci	podjąć	właściwą	decyzję.	Nauka	w	klasach	
wielozawodowych	trwa	dwa	lub	trzy	lata.	Póź-
niej	naukę	można	kontynuować	w	technikum	
uzupełniającym.

SPRZEDAWCA 
(w 2-letniej zasadniczej szkole 

zawodowej)
Praktyczną	 naukę	 zawodu	 organizujemy	 na-
szym	 uczniom	 u	 pracodawców	 w	 punktach	
handlowych	i	gastronomicznych.	Nauka	koń-
czy	 się	 egzaminem	 potwierdzającym	 kwalifi-
kacje	 zawodowe.	 Ukończenie	 tej	 szkoły	 daje	
możliwość	zatrudnienia	we	wszelkiego	rodza-
ju	punktach	sprzedaży	detalicznej	i	hurtowej,	
pełnienie	funkcji	kierownika	działu	lub	punk-
tu	 handlowego.	 Od	 kandydatów	 wymagamy	
odpowiedzialności,	 uczciwości,	 komunika-
tywności,	zamiłowania	do	porządku	i	higieny.	
Po	ukończeniu	zasadniczej	szkoły	zawodowej	
naukę	można	kontynuować	w	3-letnim	 tech-
nikum	uzupełniającym	mieszczącym	się	rów-
nież	w	naszej	szkole,	a	po	maturze	-	w	szko-
łach	wyższych	ekonomiczno-handlowych.	
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KuChARZ mAłEj 
gASTRONOmII 

(w 2-letniej zasadniczej szkole 
zawodowej)

Praktyczną	 naukę	 zawodu	 organizujemy	 u	
pracodawców	 w	 zakładach	 gastronomicz-
no-handlowych.	 Nuka	 kończy	 się	 egzami-
nem	 potwierdzającym	 kwalifikacje	 zawo-
dowe.	 Po	 skończeniu	 tej	 szkoły	możliwość	
pracy	 oferują	 liczne	 hotele,	 ośrodki	 wcza-
sowe,	 bary	 szybkiej	 obsługi,	 punkty	 małej	
gastronomii,	 stołówki,	 szpitale,	 przedszko-
la,	 szkoły,	 restauracje,	 kawiarnie	 lub	 za-
kłady	 przetwórstwa	 spożywczego.	 Można	
też	 zostać	 właścicielem	 własnego	 zakładu	
gastronomicznego.	 Od	 kandydatów	 wyma-
gamy	 zdyscyplinowania,	 zamiłowania	 do	
czystości	 i	 porządku,	 umiejętności	 organi-
zacyjnych.	Po	ukończeniu	zasadniczej	szko-
ły	 zawodowej	 można	 kontynuować	 naukę	
w	 technikum	uzupełniającym,	a	po	 zdaniu	
matury	w	szkołach	wyższych.

NASZA SZKOłA TO NIE TYLKO 
NAuKA!

	 Na	 pewno	 nie	 pozwolimy	 ci	 się	 nudzić.	
Nasi	 nauczyciele	 zainspirują	 cię	 do	 spędza-
nia	 czasu	wolnego	w	 twórczy	 sposób.	Decy-
dując	 się	 na	 podjęcie	 nauki	 będziesz	 mógł	
skorzystać	 z	 bogatej	 oferty	 zajęć	 pozalekcyj-
nych.	Czekają	na	ciebie:	koła	językowe,	koło	
geograficzno-ekonomiczne,	 Koło	 Młodych	
Polonistów,	 Szkolny	 Klub	 Filmowy,	 Szkolny	
Klub	 Europejski,	 Uczniowski	 Klub	 Sporto-
wy,	Szkolne	Koło	Turystyczne	PTTK,	koło	ta-
neczne,	koło	biznesu	i	handlu,	koło	informa-
tyczne,	koło	wędkarskie,	koło	teatralne,	koło	
szachowe,	 sekcja	kajakarska,	 sekcja	sportów	
obronnych.

DODATKOWE ZAjĘCIA 
	 Nasza	szkoła	pozyskuje	środki	z	funduszy	
unijnych.	W	ubiegłym	roku	szkolnym	wygra-
liśmy	aż	dwa	konkursy	na	projekty	finansowa-
ne	ze	środków	Europejskiego	Funduszu	Spo-
łecznego,	w	ramach	programu	Kapitał	Ludzki.	
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Na	 następne	 lata	 planujemy	 nowe	 podobne	
przedsięwzięcia.

jESTEśmY AKTYWNI  
W REgIONIE 

	 Zespół	Szkół	Technicznych	organizuje	im-
prezy	o	zasięgu	regionalnym	i	ogólnopolskim.	
Organizujemy	Ustecki	Festiwal	Filmów	Ama-
torskich,	 Międzynarodowy	 Festiwal	 Kultury	
Europejskiej,	 Powiatowy	 Konkurs	 Ortogra-
ficzny,	Bieg	Po	Niepodległość.	Doskonale	zna-
ne	 wśród	 uczniów	 innych	 szkół,	 szczególnie	

gimnazjum,	są	cyklicznie	organizowane	rajdy	i	
biegi	na	orientację.	
	 Współpracujemy	z	Uniwersytetem	Trzecie-
go	Wieku	Od	2006	roku	organizujemy	akcje	
poboru	krwi	ph.,	Wampiriadę	i	promocję	Ho-
norowego	Krwiodawstwa	-	tę	ostatnią	z	Regio-
nalnym	Centrum	Krwiodawstwa	i	Krwiolecz-
nictwa	w	Słupsku.

Warto zapamiętać 
ten adres!

Zespół Szkół Technicznych
76-270 Ustka, ul. Darłowska 3b

tel. 059 814 51 76, www.zstustka.prv.pl
e-mail: ustka_zst@wp.pl



Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy im. Marynarza 

Polskiego w Damnicy

76-213 Damnica, ul. Korczaka 1 • www. damnica.republika.pl
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NA KSZTAłCENIE SPECjALNE - DO DAmNICY!
W ośrodku prowadzona jest edukacja dzieci i młodzieży o specjalnych po-
trzebach	edukacyjnych.	Przyjmowane	 są	 -	w	pierwszej	 kolejności	 -	dzieci	
oraz młodzież z powiatu słupskiego, posiadająca aktualne orzeczenia o po-
trzebie kształcenia specjalnego na podstawie skierowania wydanego przez 
Starostę Słupskiego.

	 Kadra	 pedagogiczna	 ośrodka	 jest	 przygo-
towana	do	pracy	z	uczniami	i	wychowankami	
niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu 
lekkim,	 umiarkowanym,	 znacznym,	 głębo-
kim,	z	współwystępującymi	zaburzeniami	roz-

wojowymi,	 tj.	 niepełnosprawnością	 ruchową,	
zaburzeniami	 narządów	 zmysłu,	 zespołem	
genetycznym	 oraz	 z	 innymi	 zaburzeniami	
ośrodkowego	 układu	 nerwowego	 o	 niewyja-
śnionej	etiologii.	
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	 Ośrodek	zatrudnia	surdopedagoga,	tyflope-
dagoga,	psychologa,	pedagoga,	socjoterapeutę,	
logopedę.	Wychowankom	internatu	zapewnia	
całodobową	opiekę	pielęgniarską.	Mieści	się	w	
przepięknym	zabytkowym	pałacu	z	XIX	wie-
ku. Budynek jest aktualnie modernizowany. 
Placówka	 została	 doposażona	w	 nowoczesny	
sprzęt	dydaktyczny.	
	 Ośrodek	 posiada	 nowoczesne	 centrum	
multimedialne,	 pracownie	 komputerowe,	 ga-
binet	do	pracy	metodą	M.	Montessorii,	gabi-
net	integracji	sensorycznej,	gabinet	terapii	po-
lisensorycznej,	tzw.	salę	doświadczania	świata,	
gabinet	logopedyczny.
	 Dwa	 8-osobowe	 busy	 są	 dostosowane	
do	 przewozu	 osób	 niepełnosprawnych.	 Za-
montowane	 kamery	 monitorujące	 w	 spo-
sób	 znaczący	 wpływają	 na	 bezpieczeństwo	
przebywających	 w	 ośrodku	 wychowanków.	
Uczniowie	samodzielni,	posiadający	trudno-
ści	w	codziennym	dojeździe	do	szkoły,	mają	
zapewnione	miejsce	w	internacie.	Dla	dzieci	
dojeżdżających	organizowane	są	-	wg	potrzeb	
-	zajęcia	świetlicowe.	Jest	stołówka.	W	poro-
zumieniu	 z	właściwym	Urzędem	Gminy	or-
ganizowany	 jest	dojazdu	na	zajęcia	 lekcyjne	
szkolnym busem.
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Damnicy realizuje ogólnopol-
skie programy: „Równać Szanse”, „Szkoła 
z Klasą”, „Szkoła bez Przemocy”. Co dwa 
lata jest organizatorem ogólnopolskiej im-
prezy „Damnickie Betlejki” i „Konfrontacji 
Kulturalnych”. W latach 2005-2008 reali-
zował program Socrates - Comenius 1. W 
2006 roku uczestniczył w międzynarodo-
wej akcji artystycznej „Pippi Langstrumpf”. 
W roku szkolnym 2007/2008 w ramach 
Współpracy Młodzieży Polsko-Niemieckiej 
zrealizował artystyczny projekt młodzie-
żowy pt. „Konferencja Zwierząt”, którego 
efektem było wystawienie musicalu na sce-
nach Słupska, Szczecina, Ratzeburga i Ge-
esthacht.
	 Działalność	 edukacyjną	 ośrodka	 wspie-
rają	 organizacje	 pozarządowe	 -	 Centrum	
Charytatywno	-	Społeczne	CARITAS	Ordy-

nariatu	Polowego	Wojska	Polskiego	 im.	Bł.	
Ks.	 Kmdr	 Władysława	 Miegonia	 w	 Ustce,	
Stowarzyszenie	 Przyjaciół	 Niepełnospraw-
nych	 „Dajmy	 im	Radość”	w	 Słupsku,	 Sto-
warzyszenie	 KIWANIS	 INERNATIONAL	
KLUB	SŁUPIA	oraz	liczne	grono	przyjaciół	
i sponsorów. 

WcZeSne WSPOMAgAnie 
ROZWOjU

	 Dla	zainteresowanych	rodziców	SOSW	w	
Damnicy	organizuje	zajęcia	z	zakresu	wcze-
snego	 wspomagania	 rozwoju	 dziecka	 (0-6	
lat)	zagrożonego	nieprawidłowym	rozwojem.	
Ma	ono	na	celu	stymulowanie	psychofizycz-
nego	rozwoju	dzieci	od	czasu	wykrycia	nie-
pełnosprawności	 do	 momentu	 rozpoczęcia	
nauki	 w	 szkole.	 Opieką	 objęte	 są	 dzieci	 z	
różnorodnymi	 dysfunkcjami	 rozwojowymi,	
z	 zaburzeniami	 neurologicznymi	 i	 psychia-
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trycznymi,	 z	 zaburzeniami	 rozwoju	 mowy,	
dzieci	 niedowidzące	 i	 niewidome,	 z	 niedo-
słuchem,	 z	mózgowym	porażeniem	dziecię-
cym,	zespołem	Downa,	z	 innymi	problema-
mi rozwojowymi.
 Praca z dzieckiem jest realizowana po-
przez: stymulację sensoryczną (treningi per-
cepcji wzrokowej, słuchowej, dotykowej, wę-
chowej, smakowej), integrację sensoryczno 
- ruchową (ćwiczenia naśladownictwa ru-
chów rąk i całego ciała), poznanie własnego 
ciała, rozwój motoryki małej (usprawnienie 
motoryki i sprawności manualnej), rozwój 
motoryki dużej (usprawnienie poruszania się, 
pokonywania przeszkód terenowych, pląsy), 
rozwój komunikowania się (porozumiewanie 
się pozawerbalne, rozumienie mowy, ćwicze-
nia artykulacyjne, rozwój słownika), rozwój 
samoobsługi, rozwój socjalizacji, ćwiczenia 
funkcji poznawczych (przygotowanie do na-
uki szkolnej). 
	 Dzieci	przyjmowane	są	na	podstawie	pi-
semnej	 prośby	 rodziców,	 do	 której	 powin-
na	 być	 załączona	 opinia	 o	 potrzebie	wcze-
snego wspomagania rozwoju wydana przez 
Poradnię	 Psychologiczno-Pedagogiczną	 w	
Słupsku,	w	oparciu	o	zalecenia	lekarza.	Dla	
każdego	 dziecka	 opracowywany	 jest	 indy-
widualny	 program	 wspomagania	 rozwoju,	

na podstawie przeprowadzonej diagnozy i 
analizy	 zaburzeń	 rozwojowych.	 Praca	 nad	
rozwojem	 zaburzonych	 funkcji	 przebiega	
równolegle	 z	 oddziaływaniami	 wychowaw-
czymi.	Dzieci	i	rodzice	pozostają	w	klimacie	
wsparcia	emocjonalnego	i	poczucia	wiary	w	
sukces.

ZAjĘCIA REWALIDACYjNO-
WYChOWAWCZE 

(Realizacja obowiązku szkolnego 
i nauki)

	 W	 Damnicy	 oraz	 filiach	 ośrodka	 w	 Ma-
chowinku	 i	Przytocku	organizowane	są	 indy-
widualne	 i	 zespołowe	 zajęcia	 rewalidacyjno	
-	 wychowawcze,	 które	 pozwalają	 realizować	
obowiązek	szkolny	i	obowiązek	nauki.	
 Podstawą zorganizowania takich zajęć jest 
wniosek rodzica /opiekuna do Starosty Słup-
skiego oraz aktualne orzeczenie poradni o ich 
potrzebie. Dzieci i młodzież mogą być objęte 
tymi zajęciami do 25 roku życia. 

SZKOłA PODSTAWOWA  
I gImNAZjum

	 Dzieciom	 i	 młodzieży	 niepełnosprawnej	
intelektualnie w stopniu umiarkowanym i 
znacznym	 SOSW	 zapewnia	 edukację	 w	 peł-
nym	 ciągu	 edukacyjnym	 na	 poziomie	 szkoły	
podstawowej,	gimnazjum	 i	 szkoły	ponadgim-
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nazjalnej	 (do	 24	 roku	 życia).	 Kameralna	 at-
mosfera	w	klasie	(od	6	do	8	uczniów)	sprzyja	
wszechstronnemu	 rozwojowi	 wychowanków	
ośrodka	 na	 miarę	 ich	 indywidualnych	 moż-
liwości	 i	 zainteresowań.	 Ponadto	 uczniowie	
mają	 możliwość	 uczestnictwa	 w	 wielu	 zaję-
ciach	pozalekcyjnych	-	plastycznych,	kompu-
terowych,	muzycznych,	sportowych.
 Podstawą przyjęcia do Szkoły Podstawo-
wej Specjalnej Nr 2 lub do Gimnazjum Spe-
cjalnego Nr 2 jest wniosek rodzica /opiekuna 
do Starosty Słupskiego, aktualne orzeczenie 

poradni o potrzebie kształcenia specjalnego i 
ewentualnie świadectwo z ostatniej klasy. 
 W SOSW W Damnicy nie ma oddziałów/
klas dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w 
stopniu lekkim na poziomie szkoły podstawo-
wej. Dlatego edukację dla tej grupy uczniów 
zapewnia się jedynie na poziomie III etapu, 
tzn. w Gimnazjum Specjalnym Nr 2.

SZKOłA SPecjALnA 
PRZySPOSAbiAjącA DO 

PRAcy 

(Profile: pomocnik konserwatora 
terenów zielonych, gospodarstwo 
domowe z elementami rękodzieła 

artystycznego, rękodzieło 
artystyczne z elementami małej 

gastronomii)

	 Szkoła	Specjalna	Przysposabiająca	do	Pra-
cy	jest	szkołą	ponadgimnazjalną	dla	młodzie-
ży	niepełnosprawnej	intelektualnie	w	stopniu	
umiarkowanym	 lub	 znacznym	oraz	 z	 niepeł-
nosprawnościami	sprzężonymi.	Zapewnia	ab-
solwentom	 gimnazjum	 kontynuację	 procesu	
edukacyjnego,	a	także	przygotowanie	do	pod-
jęcia	aktywności	społecznej.	

	 Zajęcia	w	klasach	są	dostosowywane	do	in-
dywidualnych	możliwości	 i	 potrzeb	 uczniów,	
którzy	mogą	uczęszczać	do	szkoły	do	24	roku	
życia.	Celem	edukacji	 jest	rozwijanie	i	wypo-
sażenie	ucznia	w	takie	umiejętności	 i	wiado-
mości,	które	pozwolą	mu	na	postrzeganie	sie-
bie	jako	niezależnej	osoby.
	 Uczniowie	realizują	zajęcia	zgodne	z	ramo-
wym	planem	nauczania.	Obejmują	one:	funk-
cjonowanie	osobiste	i	społeczne,	kształtowanie	
kreatywności,	wychowanie	fizyczne	oraz	przy-
sposobienie	 do	 pracy	 w	 pracowniach	 szkol-
nych	oraz	w	 zakładach	pracy,	 zgodnie	 z	pre-
dyspozycjami	i	zainteresowaniami	uczniów.	
	 Oczekiwanym	efektem	edukacji	w	Szko-
le	 Specjalnej	 Przysposabiającej	 do	 Pracy	
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jest	 opanowanie	 podstawowych	 umiejęt-
ności	 i	 czynności	 z	 zakresu	 realizowanego	
profilu	 kształcenia,	 poznanie	 i	 umiejętne	
przestrzeganie	podstawowych	zasad	BHP,	a	
także	przygotowanie	do	podjęcia	samodziel-
nej	 lub	wspomaganej	pracy	na	określonym	
stanowisku,	 na	 wolnym	 lub	 chronionym	
rynku	pracy.	
	 Zajęcia	 prowadzą	 wykwalifikowani	 i	 do-
świadczeni	nauczyciele	i	wychowawcy	w	pra-
cowniach	szkolnych	doskonale	wyposażonych	
w	 sprzęt	 i	 pomoce	 dydaktyczne.	 Uczniowie	
mają	możliwość	bezpłatnego	zakwaterowania	
w	internacie.	
	 W	roku	szkolnym	2010/2011	proponuje-
my	 do	 wyboru	 następujące	 profile	 przygoto-
wania	do	pracy,	z	zastrzeżeniem	uruchomienia	
klas/y,	na	które/ą	będzie	największe	zaintere-
sowanie: 
•	 Gospodarstwo	domowe	z	elementami	ręko-
dzieła	artystycznego;
•	 Pomocnik	 konserwatora	 terenów	 zielo-
nych;
•	 Pomocnik	obsługi	biura;
•	 Rękodzieło	artystyczne	z	elementami	małej	
gastronomii.

KLASA O PROFILu: POmOCNIK 
KONSERWATORA TERENÓW 

ZIELONYCh
-	realizowała	będzie	program	autorski	opraco-
wany	przez	nauczyciela	dyplomowanego	-	mgr	
Alicję	Bednarek.	Przewidywany	3-letni	okres	
kształcenia	obejmuje:
•	 kształcenie	ogóle	umożliwiające	utrwalenie	
i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy i na-
bywanie	nowych	umiejętności;	
•	 przysposobienie	do	pracy	rozumiane	jako:	
kształtowanie	właściwych	postaw	wobec	pra-
cy	 „zawodowej”,	 przyswajanie	 podstawowej	
wiedzy	o	miejscu	pracy,	poznawanie	typowych	
sytuacji	związanych	z	profilem,	uczenie	wyko-
nywania	różnych	prac	porządkowych	i	pomoc-
niczych.	
	 Młodzież	będzie	miała	okazję	opanować:	
•	 podstawy	 ogrodnictwa:	 historię	 ogrodów,	
zasady	 uprawy	 roślin,	 zasady	 projektowania	

ogrodów	przydomowych,	sposoby	zakładania,	
pielęgnacji	 i	 konserwacji	 terenów	 zielonych,	
prace	pielęgnacyjno-porządkowe;	
•	 podstawy	 bukieciarstwa	 i	 pamiątkarstwa:	
techniki	wytwarzania	przedmiotów	dekoracyj-
nych,	pamiątkowych	 i	użytecznych	z	różnych	
materiałów;	
•	 podstawy	 prowadzenia	 gospodarstwa	 do-
mowego:	 sporządzanie	 prostych	 posiłków,	
prace	 porządkowe,	 szycie	 i	 elementy	 dzie-
wiarstwa,	dokonywanie	zakupów,	pomoc	oso-
bom	starszym,	opiekę	nad	dzieckiem;	podsta-
wy	 techniki:	 obsługę	 podstawowego	 sprzętu	
ogrodniczego,	 użytkowanie	 energii,	 zastoso-
wanie	 technologii	 informacyjnej,	przestrzega-
nie	zasad	BHP;	
	 Zajęcia	praktyczne	realizowane	będą	w	
specjalistycznych	pracowniach	-	kompute-
rowej,	 biologicznej,	 gospodarstwa	 domo-
wego,	parku	wokół	ośrodka,	w	szkółce	ro-
ślin	ozdobnych.	
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KLASA O PROFILu: 
gOSPODARSTWO DOmOWE 

Z ELEmENTAmI RĘKODZIEłA 
ARTYSTYCZNEgO

-	realizowała	będzie	program	autorski	opraco-
wany	 przez	 nauczyciela	mianowanego	 -	mgr	
Małgorzatę	Łosiak.	Edukacja	obejmuje	3-letni	
okres	kształcenia,	w	zakres	którego	wchodzi:	
•	 kształcenie	ogólne	umożliwiające	utrwale-
nie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy 
oraz	nabywanie	nowych	umiejętności;	
•	 przysposobienie	 do	 pracy	 rozumiane	 jako	
kształtowanie	właściwych	postaw	wobec	pra-
cy	 i	 przyswajanie	 podstawowej	 wiedzy	 o	 na-
rzędziach	i	materiałach	stosowanych	podczas	
wykonywania	codziennych	prac	domowych.	
	 Głównym	celem	nauczania	w	klasie	o	tym	pro-
filu	jest	opanowanie	umiejętności	związanych	z:	
•	 gospodarstwem	 domowym	 (pranie,	 pra-
sowanie,	 sprzątanie,	 sporządzanie	 prostych	
posiłków	oraz	 ich	podawanie,	nakrycie	stołu	

okolicznościowego,	 wykonywanie	 przetwo-
rów	 owocowo	 -	warzywnych,	 szycie	 ręczne	 i	
maszynowe,	elementy	dziewiarstwa,	dokony-
wanie	drobnych	zakupów,	zastosowanie	tech-
nologii	 informacyjnej,	mycie	 szyb	 okiennych	
i	 samochodowych,	 prace	 gospodarczo	 -	 po-
rządkowe);	
•	 elementami	 rękodzieła	 artystycznego	 (wy-
szywanie	 i	 haftowanie	 serwetek,	 ceramika,	
garncarstwo,	wytwarzanie	przedmiotów	deko-
racyjnych,	pamiątkowych	i	użytecznych	z	róż-
nych	materiałów	(poznanie	wielu	technik	pla-
stycznych	i	technicznych),	pakowanie	różnych	
przedmiotów,	bukieciarstwo.	
	 Zajęcia	 praktyczne	 realizowane	 będą	 w	
specjalistycznych	 pracowniach	 -	 gospodar-
stwa	domowego,	rękodzieła	artystycznego,	w	
sali	komputerowej,	w	kuchni	szkolnej	 i	 sto-
łówce,	w	parku.

KLASA O PROFILu: 
RĘKODZIEłO ARTYSTYCZNE 

Z ELEmENTAmI mAłEj 
gASTRONOmII

-	realizowała	będzie	program	autorski	opraco-
wany	przez	nauczyciela	kontraktowego	-	mgr	
Katarzynę	 Wiśniewską.	 Edukacja	 obejmuje	
3-letni	 okres	 kształcenia,	 w	 zakres	 którego	
wchodzi:
•	 kształcenie	ogólne	umożliwiające	utrwale-
nie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy 
oraz	nabywanie	nowych	umiejętności;	
•	 przysposobienie	do	pracy	w	zakresie	pod-
stawowych	 umiejętności	 niezbędnych	 na	
stanowiskach	 pracy:	 pomocnik	 dekoratora	
wnętrz,	pomocnik	garncarski	/	 tkacki,	obsłu-
ga	komputera,	pomocnik	kucharza	 i	kelnera,	
pracownik	obsługi	hotelarskiej.	
	 Głównym	 celem	 nauczania	 w	 tej	 klasie	
będzie	przekazanie	wiedzy	specjalistycznej	z	
zakresu	profilu	kształcenia	oraz	ukształtowa-
nie	umiejętności	praktycznych,	 tj.:	zdobienie	
przedmiotów	 techniką	 mozaiki	 artystycznej	
i	 techniką	 decoupage,	 wykonywanie	 naczyń	
glinianych	na	kole	garncarskim,	wyrób	biżu-
terii	artystycznej	z	koralików,	kamieni,	musz-
li	i	drutu,	zdobienie	naczyń	szklanych,	tkanie	
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Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym, 76-213 Damnica, ul. Korczaka 1, tel. 059 811 30 69

www. damnica.republika.pl • e-mail: oswdamnica@wp.pl

ręczne	 makatek	 ściennych,	 dywaników,	 wy-
szywanie	 obrazów,	 serwetek	 różnymi	 ściega-
mi,	 wykonywanie	 dekoratorskich	 i	 pamiąt-
karskich	 przedmiotów	 odlewanych	 z	 gipsu,	
układanie jadłospisu oraz nakrywanie do sto-
łu,	 wykonywanie	 przetworów	 owocowo-wa-
rzywnych,	obróbka	wstępna	i	termiczna	pro-
duktów	spożywczych,	 czynności	porządkowe	
w	 domu,	 m.in.:	 pranie,	 prasowanie,	 sporzą-
dzanie	 posiłków	 oraz	 ich	 podawanie,	 szycie	
ręczne	i	maszynowe.
	 Zajęcia	 praktyczne	 realizowane	 będą	 w	
specjalistycznych	 pracowniach	 -	 gospodar-
stwa	 domowego,	 rękodzieła	 artystycznego,	 w	
sali	komputerowej,	w	kuchni	szkolnej	stołów-
ce,	w	internacie.

WYmAgANE DOKumENTY 
PRZY REKRuTACjI: 

•	 Wniosek	do	Starosty	Słupskiego	o	przyję-
cie	do	Szkoły	Specjalnej	Przysposabiającej	do	
Pracy	 przy	 SOSW	w	Damnicy	 (WPS07	 -	 do	
pobrania	ze	strony	internetowej	starostwa);
•	 Podanie	o	przyjęcie	do	szkoły;
•	 Aktualne	 orzeczenie	 poradni	 psycholo-
giczno	-	pedagogicznej	o	potrzebie	kształcenia	
specjalnego;	
•	 Kwestionariusz	osobowy	(wg	wzoru)
•	 Świadectwo	ukończenia	gimnazjum;	
•	 Odpis	skrócony	aktu	urodzenia;
•	 Orzeczenie	o	stopniu	niepełnosprawności;
•	 Karta	zdrowia;	
•	 Dwa	zdjęcia	legitymacyjne;
•	 Podanie	o	internat.



Młodzieżowy Ośrodek 
Socjoterapii w Ustce

76-270 Ustka, ul. Wróblewskiego 5 • e-mail: bursa_ustka@op.pl
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NIE mA ZłEj młODZIEżY

	 Zajmuje	 dwupiętrowy	 budynek,	 połączo-
ny	za	pomocą	łącznika	ze	stołówką,	świetli-
cą	 oraz	 zapleczem	 gospodarczym.	 Na	 par-
terze	 znajdują	 się:	 pomieszczenia	 do	 nauki	
cichej,	gabinet	pedagoga	i	psychologa,	pokój	
nauczycielski,	 biura	 administracji,	 recepcja,	
stołówka,	świetlica	z	podręcznym	zapleczem,	
sala	do	spotkań	społeczności	grupowych,	rad	
pedagogicznych.	

Na pierwszym piętrze usytuowane 
są w jednej części sale dydaktyczne 

dla młodzieży gimnazjalnej i sala do 
zajęć z informatyki. W drugiej części 
- sypialnie dla dziewcząt i pokoje wy-
chowawców.

	 Drugie	 piętro	 zajmują	 sypialnie	 dla	
chłopców	 oraz	 drugi	 pokój	 wychowawców.	
Na	 niższych	 poziomach	urządzone	 zostały:	
warsztat	 krawiecki,	 sala	 sportowo	 -	 rekre-
acyjna,	sala	do	zajęć	plastycznych,	podręcz-
na	kuchnia,	pralnia	i	suszarnia	na	potrzeby	
wychowanków,	 modelarnia,	 sala	 do	 zajęć	

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii został utworzony z dniem 1 września 
2004	roku	w	Ustce	przy	ulicy	Wróblewskiego	5.	Działa	na	podstawie	ustawy	
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz ustawy z dnia 
7 września 1991 roku o systemie oświaty.
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ART	 (trening	 zastępowania	 agresji	 )	 oraz	
socjoterapii,	 salka	do	spotkań	z	 rodzicami,	
mała	czytelnia.	
	 Pracownicy	 ośrodka	 to:	 nauczyciele,	 wy-
chowawcy,	 psycholog,	 pedagog	 i	 socjotera-
peutka. 

Nasi nauczyciele i wychowawcy za-
pewniają wysoki poziom pracy dy-
daktycznej, wychowawczej i opie-
kuńczej. Od naszej kadry wymagamy 
wysokich kwalifikacji.

	 Celem	działalności	placówki	 jest	niesie-
nie	 specjalistycznej	 pomocy	 psychoeduka-
cyjnej	 młodzieży	 niedostosowanej	 społecz-
nie	 lub	 zagrożonej	 uzależnieniem.	 Cel	 ten	
osiągany	 jest	 we	 współpracy	 z	 rodzicami	
wychowanków,	 prawnymi	 opiekunami,	 in-
stytucjami	powołanymi	do	zwalczania	pato-
logii	oraz	sądami.

	 Do	 zadań	 ośrodka	 należy	 eliminowanie	
przyczyn	 i	 przejawów	 zaburzeń	 zachowa-
nia	 oraz	 przygotowanie	 wychowanków	 do	
życia	zgodnego	z	obowiązującymi	normami	
społecznymi	 i	 prawnymi.	 Wychowankom	
gwarantuje	 się	 zajęcia	 dydaktyczne,	 profi-
laktyczno-wychowawcze,	 terapeutyczne	 i	
socjalizacyjne,	wspomaganie	w	zakresie	na-
bywania	umiejętności	życiowych,	ułatwiają-
cych	funkcjonowanie	społeczne.	

Wspieramy rodziców lub prawnych 
opiekunów w pełnieniu funkcji wy-
chowawczej i edukacyjnej, w tym w 
rozpoznawaniu, wspomaganiu i roz-
wijaniu potencjalnych możliwości 
dzieci i młodzieży, we wspieraniu 
rozwoju młodzieży, w szczególności 
w zakresie unikania zachowań ryzy-
kownych.



39

	 Wychowankom	pomaga	się	w	planowaniu	
kariery	 edukacyjnej	 i	 zawodowej,	 z	uwzględ-
nieniem	 ich	 możliwości	 i	 zainteresowań.	
Ustecki	ośrodek	współpracuje	w	tym	zakresie	
z	rodzicami,	opiekunami	prawnymi,	szkołami,	
ośrodkami	pomocy	społecznej	i	innymi	insty-
tucjami.	
	 Wychowankowie	 mają	 zapewniony	
udział	 w	 indywidualnych	 lub	 grupowych	
zajęciach	 specjalistycznych	 w	 zakresie	 te-
rapii	 psychologicznej,	 socjoterapii,	 profi-
laktyki	społecznej,	w	zajęciach	sportowych,	
turystycznych,	rekreacyjnych	i	kulturalno	-	
oświatowych.	

Ośrodek nasz nie zapewnia innej niż 
doraźna - w oparciu o lokalną służbę 
zdrowia - pomocy medycznej ani far-
makologicznej, w związku z tym nie 
przyjmuje osób wymagających syste-
matycznej opieki lekarskiej - w tym 

psychiatrycznej - lub systematycznej 
pomocy farmakologicznej.
	 Praca	w	usteckim	Młodzieżowym	Ośrod-
ku	Socjoterapii	polega	na	ciągłej	modyfika-
cji.	Jej	zadaniem	jest	wyeliminowanie	prze-
mocy	zarówno	 fizycznej,	psychicznej,	 jak	 i	
werbalnej,	 budowanie	 wzajemnego	 zaufa-
nia	 i	 poczucia	 bezpieczeństwa	 członków	
społeczności	 ośrodka,	 a	 także	 stała	 goto-
wość	 do	 otwartej,	 autentycznej,	 partner-
skiej	 relacji	 z	 wychowankami.	 Przy	 czym	
relacje	 te	 nie	 mogą	 oznaczać,	 że	 wycho-
wanek	 ignoruje	 odpowiedzialność,	 wiedzę	
czy	doświadczenie	wychowawców.	Partner-
stwo w tutejszym rozumieniu jest zaprze-
czeniem	 przemocy,	 umożliwia	 zachowanie	
własnej autonomii bez naruszania autono-
mii	innych.	
		 Aby	stworzyć	w	relacjach	z	młodzieżą	sy-
tuacje	partnerskie,	wychowawcy	i	cała	kadra	
ośrodka	stara	się	być	konsekwentna	w	swo-
im	postępowaniu,	uczy	młodzież	otwartości	
(także	na	krytykę),	autentyczności,	mówienia	
z	pozycji	„ja”	o	swoich	odczuciach	i	przeko-
naniach,	 zaangażowania,	współuczestnicze-
nia	 i	 współodpowiedzialności,	 a	 także	 sza-
cunku	i	traktowania	innych	tak	jak	samemu	
chciałoby	się	być	traktowanym,	respektowa-
nia	 autonomii	 innych,	 ich	 uczuć	 i	 potrzeb,	
umiejętnego	 i	 jasnego	 stawiania	 osobistych	
granic,	gotowości	słuchania,	poczucia	reali-
zmu,	empatii,	tolerancji.	

Proces	wychowawczy	przebiega	dwu-
torowo. Jest to terapia i socjalizacja. 
Ma charakter kompleksowy i trwa nie-
przerwanie w ciągu całego dnia pra-
cy.	Podporządkowane	są	mu	zarówno	
zajęcia dydaktyczne, jak i wszystkie 
inne formy pracy z młodzieżą.

	 W	Młodzieżowym	Ośrodku	Socjoterapii	
w	 Ustce	 odbywają	 się	 cotygodniowe	 spo-
tkania	 wychowanków,	 na	 których	 omywa-
ne	są	osiągnięcia	edukacyjne.	Młodzież	pod	
opieką	wykwalifikowanej	kadry	zapomina	o	
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Zapraszamy młodzież do skorzystania z oferty naszej placówki!
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

76-270 Ustka, ul. Wróblewskiego 5, tel. 059 814 40 49
e-mail: bursa_ustka@op.pl

swoich	 traumatycznych	 do-
świadczeniach	i	z	czasem	za-
czyna	pozytywnie	 funkcjono-
wać	w	środowisku.	
	 Wprowadzenie	jasnych	pro-
cedur	 ujednoliciło	 oraz	 uła-
twiło	 pracę	 wychowawcom,	
określiło	 też	 możliwości	 ich	
działania.	 Udoskonalany	 w	
każdym	 roku	 kontrakt	 pomię-
dzy	 wychowankami	 a	 wycho-
wawcami	 daje	 gwarancję	 tym	
pierwszym,	że	będą	w	ośrodku	
traktowani podmiotowo. 

Większość wychowan-
ków ma bardzo złą sytu-
ację materialną w swoich 
rodzinach, dlatego za-
pewniamy im możliwość 
zakupu odzieży, środków 
czystości i higieny osobi-
stej, doraźną opiekę me-
dyczną, pomoce dydak-
tyczne.

	 Potrzebne	środki,	niezbęd-
ne	 do	 działalności	 placówki	
ośrodek	 otrzymuje	 ze	 Staro-
stwa	 Powiatowego	 w	 Słup-
sku,	 zdobywa	 też	 z	 tzw.	 fun-
duszy	 zewnętrznych,	 w	 tym	
z	 Urzędu	 Marszałkowskiego	
Województwa	 Pomorskiego	
oraz	z	Ministerstwa	Edukacji	
Narodowej.



Za naukę - nagroda

Stypendia dla wszystkich

Każdy kto zdecyduje się na naukę w szkołach 

ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat 

słupski, będzie systematycznie uczęszczał na zajęcia, 

w pierwszym semestrze nie uzyska żadnej oceny 

niedostatecznej z przedmiotu i osiągnie  

– w szkołach ogólnokształcących i technikach  

co najmniej średnią ocen 3,5, w szkołach 

zawodowych – 3,0, w następnym semestrze  

ma zagwarantowane stypendium motywacyjne 

Starosty Słupskiego w wysokości 100 zł miesięcznie, 

które będzie można łączyć z innymi stypendiami. 

Skorzystajcie z tej szansy!!!



INFORMATOR

Przygotowany na podstawie materiałów
przekazanych przez szkoły powiatu 

O SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH I SPECJALNYCH
W POWIECIE SŁUPSKIM NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011

W roku szkolnym 2009/2010 w szko-
łach ponadgimnazjalnych i specjal-

nych powiatu słupskiego kontynuuje naukę 
1343 uczniów i słuchaczy (bez uczniów Ze-
społu Szkół Leśnych w Warcinie). 

Z młodzieżą pracuje 283 nauczycieli,  
w większości mianowanych i dyplomo-

wanych. Baza dydaktyczna szkół i placówek 
z roku na rok się zmienia. Budynek Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących w Ustce jest 
jednym z najnowocześniejszych w Polsce.  
W 2009 roku w Zespole Szkół Agrotech-
nicznych w Słupsku wymieniono całą insta-
lację elektryczną, wyremontowano szatnie 
przy sali gimnastycznej, pracownię che-
miczną wyposażono w nowoczesny sprzęt 
do prowadzenia badań laboratoryjnych. 

W Zespole Szkół Technicznych w Ustce 
wyremontowano salę gimnastyczną 

oraz zaplecze sanitarne przy sali, położono 
polbruk na dziedzińcu szkoły oraz budy-
nek szkolny poddano termomodernizacji. 
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Damnicy, w celu likwidacji 
barier architektonicznych dla osób niepeł-
nosprawnych ruchowo, zamontowano win-
dę. Polepszyły się również warunki bytowe 
wychowanków Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii w Ustce. 

Na nadchodzący rok szkolny 2010/2011 
szkoły ponadgimnazjalne powiatu 

słupskiego planują przyjąć do klas pierw-
szych 524 uczniów, w tym 446 do szkół 
kształcących w różnych zawodach. Jeżeli 
zgłosi się gimnazjalistów więcej - miejsc 
też wystarczy.

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


