
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowym bardzo ważnym atutem doty-
czącym uczniów wszystkich naszych szkół jest 

możliwość uzyskania pomocy: 
 

 w dofinansowaniu kosztów posiłków, 
 w sfinansowaniu kosztów pobytu w naszym  

internacie, 
 w uzyskaniu zwrotu kosztów zakupu podręczni-

ków szkolnych (bez względu na dochód rodziny), 
 pomocy w uzyskaniu bezpłatnego przejazdu  

do szkoły dla ucznia i opiekuna.  
 

 

ZAWODY: 
1. KUCHARZ gwarantujemy praktyki w nowo-

czesnej kuchni Ośrodka. 
2. OGRODNIK zapewniamy praktyki na terenie 

naszej bazy ogrodniczej. 
 

Jeśli nasz absolwent szkoły zawodowej 
chciałby dalej kontynuować naukę (przed ukoń-
czeniem 24 roku życia), może przez kolejne 
trzy lata nauki zdobyć drugi zawód. Wów-
czas znacznie zwiększy swoje szanse na znale-
zienie dobrze opłacanej pracy. 
 

Przyjmowanie uczniów do szkół 
 

Wymagane dokumenty: 
 

 podanie o przyjęcie do szkoły – można przy-

nieść lub przesłać na nasz adres, 

 szczegółowe informacje dotyczące pozostałych 

dokumentów umieszczone zostały na naszej 

stronie www (pomagamy uczniom w prawidło-

wym przeprowadzeniu naboru). 
 

Jeśli jesteś zainteresowany/a, nie zwlekaj 
- liczba miejsc jest ograniczona (tylko 16)! 

 

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony  
internetowej soswchojna.edupage.org, gdzie 
znajdują się szczegółowe informacje o rekrutacji 

oraz naszej placówce (z mnóstwem zdjęć). 
 

 

 
 

 
 
 

ul. Podmurze 4,  
74-500 Chojna 
Tel./fax: 91 414 16 91 
mail: sosw_chojna@interia.pl 

www: soswchojna.edupage.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chojnie 
istnieje już od 1958 roku. Jest placówką, w któ-
rej kształcą się i przebywają dzieci oraz mło-
dzież w wieku od 7 do 24 lat. 
 

W Ośrodku prowadzimy nauczanie dla uczniów  
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim w następujących typach szkół: 

 

 Szkoła Podstawowa (6-cio letnia), 
 Gimnazjum (3 letnie), 
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia) 
 

oraz nauczanie dla uczniów z niepełnosprawno-
ścią intelektualną w stopniu umiarkowanym  
i znacznym w następujących typach szkół: 

 

 Szkoła Podstawowa oddziały 1-3 i 4-6,  
 Gimnazjum (3 letnie),  
 Szkoła Przysposabiająca do Pracy (3 l.). 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

 Zdobywamy 
 przestworza 

Gabinet stymulacji  
polisensorycznej 

Tu pracujemy  
metodą Tomatisa 

Tak uczymy  
metodą Marii 

Montessori 

 W sporcie dorównu-
jemy najlepszym 

 W warcabach  
jesteśmy mistrzami 

http://soswchojna.edupage.org/
mailto:sosw_chojna@interia.pl
http://soswchojna.edupage.org/


Zalety nauki w chojeńskim Ośrodku: 
 

1. Do edukacji uczniów w Ośrodku służą bogato 
wyposażone klasopracownie przedmiotowe,  
biblioteka z Internetowym Centrum Informacji 
Multimedialnej oraz gabinety terapeutyczne. 
Posiadamy wyposażenie jedno z najlepszych  
w powiecie. Poza specjalistycznymi gabinetami 
i pracowniami wykorzystujemy wiele tablic inte-
raktywnych w szkole oraz w internacie. 
 

2. Dużym atutem dla uczniów jest niewielka li-
czebność klas – max. do 16 osób, a dla od-
działów dzieci z niepełnosprawnością intelektu-
alną w stopniu umiarkowanym i znacznym tylko 
do 8. Mała liczebność klas zapewnia zindywi-
dualizowane podejście do ucznia i zdecydowa-
nie efektywniejszą pomoc ze strony nauczycie-
la, co bardzo szybko przekłada się na poprawę 
wyników w nauce. 

 

3. Wychowankowie naszej placówki mogą korzy-
stać z pomocy: logopedy, pedagoga, psycholo-
ga, pracownika medycyny szkolnej oraz lekarzy 
specjalistów. 

 

4. Zajęcia prowadzone są w profesjonalnie wy-
posażonych gabinetach na nowoczesnym 
sprzęcie, m.in. aparaturze do pracy metodą 
Tomatisa, stymulacji polisensorycznej i na ze-
stawie pomocy do pracy metodą Montessori. 

 

5. Przy Ośrodku funkcjonuje nowoczesny i do-
brze wyposażony internat. Uczniowie mieszkają 
w komfortowych dwupoziomowych segmentach 
mieszkalnych z samodzielnymi aneksami ku-
chennymi i sanitariatami.  

 

6. Nasi wychowankowie mają również do dyspo-
zycji pracownię komputerową, gastronomiczną, 
techniki, salę gimnastyczną z nowocześnie wy-
posażonym zapleczem (natryski, przebieralnie, 
toalety), boisko do piłki nożnej i siatkowej, 
bieżnię, ścieżkę zdrowia w przyszkolnym parku 
oraz stały dostęp do kompleksu boisk  ORLIK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasz Ośrodek zapewnia: 

 nauczanie nowoczesnymi metodami przy 
pomocy najnowszych środków dydaktycznych, 

 możliwość nauki dostosowanej do indywidual- 
nych potrzeb uczniów, 

 wszechstronny rozwój zainteresowań poprzez 
uczestnictwo w kilkunastu kołach 
zainteresowań, 

 całodobową opiekę i bezpieczeństwo,  
 życzliwą, wykwalifikowaną i doświadczoną 

kadrę pedagogiczną, 
 całodzienne, smaczne wyżywienie, 
 terapię logopedyczną, stymulację polisenso- 

ryczną i audio-psycho-lingwistyczną. 

 

 

 

 

 

 

 

Nasz Ośrodek posiada: 
 

 klasopracownie zaopatrzone w nowoczesne 
pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny, 

 salę gimnastyczną z nowym wyposażeniem: 
stoły pingpongowe, rowery, łyżwy, narty, san-
ki, piłki, materace, skrzynie i wiele innych, 

 nowoczesną stołówkę i kuchnię spełniającą 
normy unijne, 

 samochód służbowy do przewozu uczniów na 
wycieczki, basen, zawody sportowe, konkursy, 

 nowoczesną, dziesięciostanowiskową pracow-
nię informatyki, 

 bibliotekę, w której mieści się Internetowe Cen-
trum Informacji Multimedialnej, 

 gabinety do: stymulacji polisensorycznej, pracy 
metodą Marii Montessori i Tomatisa. 


