
Tel.: (015) 8112813 

Faks: (015)8113232 

E-mail: soswgrebow@poczta.onet.pl 

www.soswgrebow.pl 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno– Wychowawczy 

  39-410 Grębów 881 

Kulinarne dzieła wykonane przez 

uczniów naszej szkoły. 

Rekrutacja uczniów  

Wymagane dokumenty: 

-orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

-ostatnie świadectwo szkolne, 

-opinia szkoły o uczniu, 

-3 zdjęcia, 

-karta zdrowia i szczepień. 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA  

W SPECJALNYM OŚRODKU 

 SZKOLNO– WYCHOWAWCZYM 

W GRĘBOWIE 

PROFILE KSZTAŁCENIA  

KUCHARZ, OGRODNIK 

Posiadamy  dwie pra-

cownie komputerowe, 

Centrum Multimedialne,  

ponadto w każdej  kla-

sie  jest stanowisko 

komputerowe z dostę-

pem do Internetu.   

W naszej szkole mło-

dzież może korzystać  

z fachowej porady i po-

mocy: pedagoga i psy-

chologów jak również 

specjalistów w zakresie  

logopedii, socjoterapii, 

psychoprofilaktyki,  

terapii pedagogicznej, 

artterapii, gimnastyki 

korekcyjno- kompensa-

cyjnej. 

Dla wychowanków orga-

nizowane są turnusy 

rehabilitacyjne,  

atrakcyjne wycieczki, 

imprezy sportowe 

 i artystyczne oraz róż-

norodne konkursy. 



      ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 W GRĘBOWIE 

Uczniowie mogą skorzystać z pobytu  

w internacie, który mieści się  

w zabytkowym pałacu na terenie  

pięknego parku.  

Dysponujemy własną 

bazą do praktycznej 

nauki zawodu.  

Są to: szklarnie, pola 

uprawne, sady jabło-

niowe i śliwowe,  

warzywnik oraz szkół-

ka. Uprawiamy warzy-

wa, sadzimy i pielę-

gnujemy rośliny oz-

dobne. 

Uczniowie mają do dyspozycji pracownię 

kucharską,  gdzie mogą doskonalić  umie-

jętności w zakresie gotowania  

i obsługi urządzeń AGD. 

OGRODNIK KUCHARZ Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grę-

bowie istnieje od 1970  roku.  Pierwsi uczniowie zo-

stali przyjęci do szkoły zawodowej 1.09.1984 r.  

a ukończyli ją już w 1986 roku.  Nauka trwała 2 lata. 

Szkoła kształciła w zawodzie ogrodnik- warzywnik. 

Ogółem  dotychczas szkołę zawodową ukończyło 591 

uczniów. 

Kształcenie  w Zasad-

niczej Szkole Zawodo-

wej trwa 3 lata i koń-

czy się egzaminem po-

twierdzającym kwalifi-

kacje zawodowe. 

Dotychczas wszyscy uczniowie przystępujący  

do egzaminu uzyskali certyfikat potwierdzają-

cy kwalifikacje zawodowe. 

Zajęcia odbywają się również  

w kuchni internatu. 

Uczniowie mają  moż-

liwość zaprezentowa-

nia swoich umiejętno-

ści  na różnych  

konkursach, w któ-

rych często osiągają 

wysokie wyniki.  

Uczniowie prezentują 

swoje uzdolnienia 

m.in. poprzez  dbałość 

o wygląd najbliższego 

otoczenia oraz pielę-

gnację roślin ozdob-

nych przy placówkach 

użyteczności publicz-

nej. 


