PODSTAWĄ PRZYJĘCIA DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR3 W SOSW
NR1

JEST

POSIADANIE

ORZECZENIA

Z

PORADNI

PSYCHOLOGICZNO

–

PEDAGOGICZNEJ ( niepełnosprawność intelektualna stopnia lekkiego) oraz ORZECZENIA
O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SOSW.

I. KUCHARZ ( 512001)
Kucharz zajmuje się sporządzaniem potraw, ciast i napojów. Zawód daje możliwość
samorealizacji młodzieży z niepełnosprawnością, gdyż pozwala na opanowanie wiadomości
i umiejętności zawodowych niezbędnych do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie. Pomaga też zaangażowanie, talent kulinarnego lub pasja.
1. Kwalifikacja: TG.07 Sporządzanie potraw i napojów,
Zawody pokrewne : pomoc kuchenna, cukiernik
2. Sylwetka absolwenta.
Absolwent kończący szkołę w zawodzie kucharz będzie przygotowany do wykonywania
zadań zawodowych w zakresie:
a)
b)
c)
d)

Sporządzania potraw i napojów, różnego rodzaju wyrobów kulinarnych
Kreowania nowych pomysłów kompozycji i potraw
Przechowywania żywności
Wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów

3. Kucharz znajdzie zatrudnienie:
a) restauracje, punkty małej gastronomii, bary szybkiej obsługi,
b) kawiarnie, cukiernie,
c) stołówki szkolne, szpitalne, zakładowe, internaty, przedszkola,
d) w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów spożywczych,
e) może także prowadzić działalnością cateringową i obsługiwać prywatne
imprezy.
Ma możliwość zatrudnienia w Polsce oraz krajach europejskich.
4. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.
Szkoła posiada pracownię kucharstwa. Zajęcia praktyczne młodzież realizuje w stołówce
SOSW, gdzie przygotowuje posiłki dla przedszkola, szkoły i internatu.

II. ŚLUSARZ (722204)
Ślusarz to rzemieślnik, który zajmuje się obróbką metalu. Zawód daje możliwość
samorealizacji młodzieży z niepełnosprawnością, gdyż pozwala na opanowanie wiadomości
i umiejętności zawodowych niezbędnych do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie.
1. Kwalifikacja MG 20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń
i narzędzi.
Pokrewne umiejętności: kurs spawacza
2. Sylwetka absolwenta.
Absolwent kończący szkołę w zawodzie ślusarz będzie przygotowany do wykonywania
zadań zawodowych w zakresie:
a) Wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej,
b) Wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki
maszynowej,
c) Wykonywania połączeń materiałów,
d) Naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
3. Ślusarz znajdzie zatrudnienie w zakładach przemysłu maszynowego, warsztatach
samochodowych, na budowach, w firmach sanitarnych i instalacyjno-grzewczych,
serwisach naprawy sprzętu domowego, pracowniach ślusarstwa artystycznego.
4. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.
Szkoła posiada pracownię do teoretycznych przedmiotów zawodowych. Zajęcia
praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Praktycznego, w ZPP ,, Fibris” lub
w Zakładach Automatyki ,, Polna” w Przemyślu.

III. PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ (911205)
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej wykonuje prace pomocnicze związane
z przyjmowaniem gości hotelowych, pielęgnowaniem przyległych terenów zieleni i urządzeń
rekreacyjnych, wykonywaniem drobnych napraw.
Zawód daje możliwość samorealizacji młodzieży z niepełnosprawnością, gdyż pozwala
na opanowanie wiadomości i umiejętności zawodowych niezbędnych do zdania egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
1. Kwalifikacja T1- Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi
hotelarskie.
2. Sylwetka absolwenta
Absolwent kończący szkołę w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
a) wykonywania prac związanych z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do
przyjęcia gości;
b) wykonywania prac pomocniczych w części gastronomicznej obiektu świadczącego
usługi hotelarskie;
c) wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą gości;
d) wykonywania prac porządkowych na terenie obiektu świadczącego usługi
hotelarskie;
e) wykonywania prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie
terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w otoczeniu obiektu.
3. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej może podejmować pracę w różnego rodzaju
obiektach hotelowych (hotele, pensjonaty, motele, domy wypoczynkowe, sanatoria,
schroniska, agroturystyka, kempingi).
Może być zatrudniony na różnych stanowiskach takich, jak: pomoc kuchenna, pomoc
kelnera, pomoc pokojowej.
4. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Zajęcia praktyczne odbywają się w szkolnej pracowni w budynku internatu na
ul. Dworskiego 104 w klasie pierwszej w I semestrze. Potem zajęcia realizowane są
w rzeczywistych warunkach w hotelach ( Gloria, Accademia w Przemyślu).

IV. KRAWIEC (753105)

Krawiec wykonuje usługi krawieckie : wyroby odzieżowe oraz prace związane
z przeróbką i naprawą wyrobów odzieżowych. Zawód daje możliwość samorealizacji
młodzieży z niepełnosprawnością, gdyż pozwala na opanowanie wiadomości i umiejętności
zawodowych niezbędnych do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
1. Kwalifikacje A12 – Wykonywanie usług krawieckich
2. Sylwetka absolwenta
Absolwent kończący szkołę w zawodzie krawiec będzie przygotowany do wykonywania
następujących zadań zawodowych:
a) konstruowania i modelowania wyrobów odzieżowych zgodnie z zamówieniami;
b) dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych;
c) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów
odzieżowych;
d) wytwarzania wyrobów odzieżowych
e) świadczenia usług związanych z przeróbką i naprawą wyrobów odzieżowych.
3. Krawiec znajdzie zatrudnieni w zakładzie produkcyjnym (krojownia, szwalnia,
wykańczalnia), zakładzie usługowym ( krawiectwo miarowe). Może również
pracować samodzielnie na zasadzie samozatrudnienia.
4. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.
Szkoła posiada warsztaty szkolne krawieckie.

