OFERTA EDUKACYJNA
WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO
CENTRUM EDUKACJI I TERAPII
W STAREJ ŁUBIANCE
TECHNIKUM
nauka zawodu w oparciu o bazę kształcenia praktycznego szkoły, zawód:



technik ogrodnik
technik architektury krajobrazu

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
szczególnie dla młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w tym ze spektrum autyzmu.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
nauka zawodu w oparciu o bazę kształcenia praktycznego szkoły, zawód:





ogrodnik
rolnik
rybak śródlądowy
mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

nauka zawodu na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu zawartą przez
kandydata i zakład rzemieślniczy, zawód:

ŁUBIANCE OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY
 fotograf2015/2016 DO KLAS PIERWSZYCH:








kamieniarz
kominiarz
kowal
krawiec
optyk
tapicer
zegarmistrz

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (SPECJALNA)
do szkoły przyjmowani będą uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim,
zawód:












ogrodnik
cukiernik
mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
pracownik pomocniczy mechanika
pracownik pomocniczy ślusarza
pracownik pomocniczy krawca
asystent fryzjera
piekarz
pszczelarz
operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
w wyżej wymienionych zawodach.

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRAC
do szkoły przyjmowani będą uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym
oraz uczniowie niepełnosprawnością sprzężoną.
celem edukacji w Szkole Przysposabiającej do Pracy jest wszechstronny rozwój uczniów
na miarę ich indywidualnych możliwości oraz przygotowanie do codziennego życia.

PROPONUJEMY PONADTO...
•
•
•
•
•
•

lekcje od 8.15 do 15.15.
dogodny dojazd z Piły i Wałcza autobusami PKS.
możliwość zamieszkania w internacie z całodziennym wyżywieniem.
stypendium szkolne za dobre wyniki w nauce i nienaganne zachowanie.
stypendium sportowe.
koła zainteresowań.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ?
•
•
•
•
•

wszyscy się znają.
przyjazna atmosfera.
nauczyciele o bogatym doświadczeniu pedagogicznym.
indywidualne podejście do każdego ucznia.
własna baza do kształcenia praktycznego.

KANDYDACI SKŁADAJĄ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Podanie o przyjęcie do szkoły,
Podanie o przyjęcie do internatu,
Życiorys,
Kserokopia odpisu aktu urodzenia,
2 fotografie,
Świadectwo ukończenia szkoły,
Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (dotyczy absolwentów gimnazjum).
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej (dotyczy kandydatów do oddziałów specjalnych szkoły
zawodowej i szkoły przysposabiającej do pracy).

