
Kierunki kształcenia w Branżowej Szkole I Stopnia  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym 

 

     W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym funkcjonuje Branżowa Szkoła  

I Stopnia, której nadrzędnym celem jest przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji 

zawodowych. Zarówno wiedza teoretyczna, jak i praktyczna przekazywana uczniom przez 

nauczycieli, służy do wykonywania przez nich zadań zawodowych oraz kształtowanie  

u nich postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we 

współczesnym świecie. 

        Naukę w szkole podejmują uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim. Kierunki kształcenia oferowane przez placówkę cieszą się zainteresowaniem 

uczniów, są to: kucharz, stolarz, piekarz, pomocnik pracownika hotelowego. 

       Programy nauczania zawodu są dostosowane do możliwości psychofizycznych 

uczniów, a także obejmują kryteria weryfikacji oraz warunki realizacji kształcenia  

w zawodzie w szkolnictwie branżowym. W warsztatach szkolnych, a także w piekarni 

odbywają się zajęcia praktyczne, których celem jest przygotowanie zawodowe uczniów 

szkoły branżowej. 

       Od wielu lat na polskim rynku poszukiwani są pracownicy posiadający odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe. 

CELE I WARUNKI PRACY W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH 

Kucharz - jest osobą, która zawodowo zajmuje się przygotowywaniem potraw, dań 

dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. W zakres jego prac 

wchodzi planowanie, opracowywanie receptur i przygotowywanie potraw, deserów, ciast. 

Kucharz dobiera surowce i półprodukty, które wykorzystuje do przygotowywania potraw, 

dokonuje ich jakościowej oceny i wykonuje obróbkę ręczną, mechaniczną i termiczną 

surowców. Do jego obowiązków należy także obsługa urządzeń wykorzystywanych  

w kuchni. Posiada wiedzę odnośnie różnych kultur kulinarnych, odpowiedniego łączenia 

składników, właściwego stosowania produktów spożywczych. 

CELE KIERUNKOWE ZAWODU 

Do podstawowych celów kierunkowych zawodu należą przede wszystkim: 

 organizowanie, porządkowanie i utrzymywanie w stałej czystości stanowiska pracy 

zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

przeciwpożarowej, 

 sporządzanie potraw i napojów zgodnie z prawem żywnościowym i systemami 

zarządzania, jakością, 



 posługiwanie się narzędziami, sprzętem i urządzeniami w produkcji gastronomicznej, 

ekspedycji potraw i napojów, 

 przestrzeganie zasad etyki zawodowej, 

 kreatywność podczas wykonywania zadań. 

 

Stolarza - głównym celem pracy stolarza jest wykonywanie i konserwacja przedmiotów 

drewnianych lub drewnopodobnych takich jak: elementy stolarki budowlanej, ramy, meble, 

meble artystyczne, skrzynie, a także wyroby dekoracyjne, użytkowe oraz techniczne 

galanterii drzewnej. 

CELE KIERUNKOWE ZAWODU 

Do podstawowych celów kierunkowych zawodu należą przede wszystkim: 

 poznanie podstaw stolarstwa, 

 poznanie technologii wykonywania wyrobów z drewna i materiałów 

drewnopochodnych oraz technologii wykańczania powierzchni, montaż wyrobów 

stolarskich, 

 poznanie typów konstrukcji wyrobów z drewna i tworzyw drewnopochodnych, 

 poznanie sposobów naprawy i renowacji wyrobów z drewna i materiałów 

drewnopochodnych, 

 poznanie obowiązujących powszechnie i w Polsce podstaw prawnych bezpieczeństwa 

i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, 

 poznanie zadań i uprawnień instytucji i służb ochrony pracy i ochrony środowiska  

w Polsce oraz prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 poznanie zagrożeń związanych z występowaniem szkodliwych czynników 

w środowisku pracy, zagrożenia dla zdrowia, życia związanego z pracą. 

 

Pomocnik pracownika hotelowego - osoba zatrudniona w tym charakterze może 

wykonywać prace porządkowe, konserwacyjne lub naprawcze (w przypadku napraw 

niewymagających dodatkowych uprawnień), może pielęgnować rośliny ozdobne, 

zajmować się utrzymaniem ogrodu, urządzeń rekreacyjnych. 

CELE KIERUNKOWE ZAWODU. 

Do podstawowych celów kierunkowych zawodu należą przede wszystkim: 

 wykonywanie prac pomocniczych związanych z obsługą gości, 

 wykonywanie czynności porządkowych wewnątrz obiektu świadczącego usługi 

hotelarskie, 



 wykonywanie czynności pomocniczych w otoczeniu obiektu świadczącego usługi 

hotelarskie. 

 

Piekarz – wypieka pieczywo – chleb i bułki z mąki, wody i drożdży z dodatkiem soli, 

mikrododatków, o jakości oczekiwanej przez konsumenta. Piekarz odpowiada za właściwe 

przygotowanie mieszanek surowcowych mąk i dodatków. Surowce do wyrobu ciasta 

muszą być odpowiednio przygotowane, w optymalnej temperaturze, właściwie odsiane  

i napowietrzone. Do podstawowych obowiązków piekarza należy przygotowanie ciasta  

w specjalnych mieszarkach, zgodnie z recepturą, przeprowadzenie jego fermentacji  

z zachowaniem wszystkich parametrów technologicznych, następnie uformowanie ręczne 

lub mechaniczne kęsów ciasta w bochenki chleba lub bułki.   

CELE KIERUNKOWE ZAWODU 

Do podstawowych celów kierunkowych zawodu należą przede wszystkim: 

 poznanie instytucji i służb działających w zakresie bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy i ochrony środowiska, 

 analizowanie praw i obowiązków pracownika i pracodawcy w zakresie bezpiecznych  

i higienicznych warunków pracy, 

 organizowanie stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, ochrony 

przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, 

 poznanie maszyn i urządzeń magazynowych, 

 poznanie maszyn i urządzeń do wytwarzania i obróbki półproduktów piekarskich, 

 rozróżnianie pieców piekarskich oraz maszyn i urządzeń do konfekcjonowania 

pieczywa, 

 kształtowanie właściwych postaw, świadomości współpracy z innymi uczestnikami 

procesu pracy. 

 

Zapraszamy młodzież i rodziców do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej placówki. 

 

                                                                                    Opracowała: Wioleta Okowiak  


