
 

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 54 

im. Kazimierza Kirejczyka 

Szkoła branżowa kształci młodzież niepełnosprawną 

intelektualnie w stopniu lekkim oraz z autyzmem, w 

tym z zespołem  Aspergera  i z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi. Zapewnia dobre wykształcenie 

zawodowe i ogólne, wiedzę i pomoc przydatną w 
odnalezieniu się na rynku pracy oraz rozwój 

zainteresowań i doskonalenie umiejętności niezbędnych 

w dorosłym życiu. Dbamy, żeby nauka sprawiała 
uczniom przyjemność. Organizujemy wiele konkursów, 

wystaw prac uczniów, imprez, wycieczek. Bierzemy 

udział w turniejach sportowych, festynach, koncertach.  
Pracują tu nauczyciele pełni pasji i zaangażowania, a w 

szkole panuje prawdziwie rodzinna atmosfera. Jesteśmy 
pewni, że każdy znajdzie u nas odpowiedni kierunek 

kształcenia, a po latach będzie nas odwiedzać i dobrze 

wspominać. 

 

Oferta  

zawodowa 

Branżowej Szkoły 

I stopnia Specjalnej nr 54 

im. Kazimierza Kirejczyka 

CUKIERNIK 

nauka wytwarzania i dekorowania ciast oraz innego 

asortymentu cukierniczego; zajęcia praktyczne  
w prywatnych zakładach i cukierniach: Cukiernia Grzybki, 

Cukiernia Pallada. 
FRYZJER/PRACOWNIK POMOCNICZY FRYZJERA 

strzyżenie męskie i damskie, modelowanie, farbowanie, 
trwała ondulacja, fryzury dzienne i wieczorowe; zajęcia 

praktyczne w nowoczesnej pracowni szkolnej. 
OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH 

oprawianie druków, broszur, książek przy pomocy 
narzędzi introligatorskich; wykonywanie galanterii 

papierniczej (pudełka, torebki i inne); zajęcia praktyczne 

w pracowni szkolnej. 

OGRODNIK 
pielęgnacja  terenów  zieleni; prowadzenie upraw roślin 

warzywnych, przyprawowych, roślin ozdobnych  

i sadowniczych, elementy  bukieciarstwa; zajęcia praktyczne 

w szkole oraz w Muzeum Pałacu Króla Jana III  
w Wilanowie. 

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ 

wykonywanie prostych prac porządkowych i pomocniczych 

w hotelach; dbanie o estetykę obiektów hotelowych i ich 
otoczenia; zajęcia praktyczne w renomowanych 

warszawskich hotelach: Orbis, Novotel, Ibis, Gromada  

i inne. 

PRACOWNIK POMOCNICZY GASTRONOMII  

wykonywanie czynności porządkowych w części 

gastronomicznej hotelu, wykonywanie czynności 

pomocniczych związanych z ekspedycją dań i napojów; 

zajęcia praktyczne w części gastronomicznej  
renomowanych warszawskich hoteli: Orbis, Novotel, Ibis, 

Gromada i inne. 

STOLARZ/PRACOWNIK  POMOCNICZY STOLARZA 
obróbka ręczna i mechaniczna drewna; wykonywanie 

regałów, szafek i innych mebli; renowacja starych mebli; 

zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych. 

TAPICER 

wykonywanie nowych i renowacja starych mebli, w tym 

także stylowych (kanapy, fotele, itp.); obróbka części 

miękkich mebli; zajęcia praktyczne w pracowni szkolnej. 

SPRZEDAWCA 
wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz 

realizacją transakcji kupna i sprzedaży; przyjmowanie 

dostaw oraz przygotowywanie towarów do sprzedaży; 

zajęcia praktyczne w sklepach na terenie Warszawy. 
 


