Zapewniamy:
· warunki do nauki w szkole i internacie
· całodobową opiekę
· stypendia
· pomoc socjalną
· pomoc rodzinom naszych wychowanków
· opiekę pielęgniarską i stomatologiczną
· opiekę psychologa, pedagoga, logopedy
· opiekę neurologopedy
· opiekę surdopedagoga
· opiekę terapeuty SI
· opiekę rehabilitanta
· dowóz do Ośrodka własnymi 3 busami
przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych
Organizujemy cykliczne wycieczki, koła
zainteresowań, zawody szkolne, konkursy
i uroczystości okolicznościowe.
WYJAZDY NA BASEN

Kształcimy dzieci i młodzież w:
· Szkole Podstawowej z oddziałami
przedszkolnymi
· Szkole Przysposabiającej do Pracy
· Szkole Branżowej I stopnia

Dobry zawód to dobry start w życie!

Prowadzimy również:
· Wczesne

wspomaganie rozwoju
· Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

KONKURSY

Wymagane dokumenty:

KONKURS MIĘDZYPOWIATOWY SPŁYWY KAJAKOWE

- Orzeczenie Poradni PsychologicznoPedagogicznej
- podanie o przyjęcie do szkoły, „internatu”.
Nasz adres:

RAJD INTEGRACYJNY

Czas pomyśleć o przyszłości…

WYJAZDY ZAGRANICZNE

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. św. Franciszka z Asyżu
pl. O. Honorata Koźmińskiego 9
26 -420 Nowe Miasto nad Pilicą
Tel./fax 48 674 10 38

www.osw-franciszek.pl
email:

sekretariat.soswnmiasto@grojec.pl

Nasza placówka oferuje bezpłatne
kształcenie w Szkole Branżowej I stopnia
w zawodzie:
· kucharz
· stolarz
· piekarz
· pracownik

pomocniczy obsługi hotelowej

UCZYMY PIEKARZY

UCZYMY KUCHARZY

UCZYMY STOLARZY

Nauka w ramach tego kierunku polega na
poznaniu technik oraz technologii wytwarzania
wyrobów piekarskich. Praktyki odbywają się na
terenie profesjonalnej piekarni pod okiem
prawdziwych fachowców w tej dziedzinie.

Nauka w ramach tego kierunku polega na
poznawaniu
technik
oraz
technologii
gastronomicznych,
planowaniu
jadłospisu
dostosowanego do potrzeb konsumenta oraz
wszechstronnym przygotowaniu praktycznym.

Nauka w ramach tego kierunku polega na
poznawaniu technologii drewna, czyli sposobów
i metod przetwarzania drewna w stolarskie
wyroby meblowe oraz budowlane.

Gdzie szukać pracy?
Gdzie szukać pracy?
Absolwent
szkoły
branżowej
I
stopnia
„PIEKARZ” może być zatrudniony w zakładach
piekarsko
–
rzemieślniczych,
piekarniach
przemysłowych, zakładach gastronomicznych
oraz w punktach zbytu pieczywa. Może także
sam prowadzić działalność gospodarczą.

Absolwent szkoły branżowej I stopnia
„KUCHARZ” może być zatrudniony w barach
szybkiej obsługi, punktach małej gastronomii,
szpitalach,
szkołach,
restauracjach
oraz
przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją
wyrobów spożywczych.

Gdzie szukać pracy?
Absolwent szkoły branżowej I stopnia
„STOLARZ”
może
prowadzić
własną
działalność, jak również może być zatrudniony
w małych i dużych zakładach, w których
produkcja oparta jest na nowoczesnych
procesach technologicznych.

