
 
 

 

 

 

 

Czy i w jakiej formie będą odbywały się dni otwarte? 

Dni otwarte - z zachowaniem reżimu sanitarnego - będą odbywały się 

stacjonarnie, w szkole w dniach 17 lutego oraz 5 marca. Wystarczy umówić się 

telefonicznie lub mailowo, kontaktując się z sekretariatem szkoły. 

Kto może zostać uczniem szkoły branżowej? 

Uczniem szkoły branżowej może zostać osoba, która ukończyła szkołę 

podstawową i posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze 

względu na: niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, 

niepełnosprawność sprzężoną (gdzie jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim) lub autyzm w tym zespół 

Aspergera. 

Co warto wiedzieć o nauce w szkole branżowej I stopnia? 

 

Nauka trwa trzy lata. Uczeń realizuje przedmioty ogólnokształcące i zawodowe. 

Odbywa praktyki zawodowe w szkole (stolarz, ogrodnik, tapicer, fryzjer) lub 

poza szkołą. Po zakończeniu nauki zdaje egzamin zawodowy (obejmuje on 

część praktyczną i teoretyczną). Więcej informacji o egzaminie na stronie CKE. 

 

Co daje ukończenie szkoły branżowej? 

Nauka w branżowej szkole I stopnia pozwoli na: 

    - uzyskanie świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, 

- uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowej, (osoba, która posiada 

certyfikaty kwalifikacji zawodowej potwierdzające wszystkie kwalifikacje 

wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada odpowiedni poziom 

wykształcenia, otrzymuje dyplom zawodowy. Do dyplomu zawodowego 

dołącza się Europass – Suplement do Dyplomu Zawodowego, który stanowi 

uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich 

lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez pracodawców i instytucje 

zagraniczne). 

 
Umożliwi kontynuowanie nauki: 

- w szkole branżowej II stopnia (realizacja kształcenia w zawodach, które 

mają kontynuację na poziomie technika, możliwość przystąpienia do matury) 

- w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (od II klasy) 

- na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (poszerzenie/uzupełnienie 

kwalifikacji zawodowych) 
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Jakie kierunki kształcenia oferuje szkoła? 

W roku szklonym 2022/2023 Szkoła oferuje kształcenie w zawodach: 

cukiernik, fryzjer/pracownik pomocniczy fryzjera, operator procesów 

introligatorskich, ogrodnik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, 

pracownik pomocniczy gastronomii, stolarz/pracownik pomocniczy 

stolarza, tapicer, sprzedawca. 

Kiedy będą znane wyniki rekrutacji? 

Wstępne wyniki rekrutacji będą znane po posiedzeniu komisji rekrutacyjnej, pod 
koniec kwietnia 2022r. 

 

Jaka jest różnica między szkołą branżową specjalną, a szkołą branżową 

ogólnodostępną? 

Główna różnica polega na tym, że w szkole specjalnej mało liczne klasy 

zapewniają możliwość indywidualizacji nauczania - dostosowania wymagań 

edukacyjnych wynikających z programu nauczania oraz metod, form pracy do 

indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. Uczeń jest też otoczony opieką 

psychologa i pedagoga. W szkole działa również gabinet pielęgniarki. W 

szkołach ogólnodostępnych lub integracyjnych, ze względu na większa 

liczebność klas, nie zawsze jest możliwość pełnej indywidualizacji nauczania. 

Zatrudnieni w szkole specjalnej nauczyciele posiadają przygotowanie w zakresie 

pedagogiki specjalnej oraz doświadczenie w pracy w uczniami z 

niepełnosprawnością intelektualną. 

Czy w szkole branżowej specjalnej obowiązuje inna podstawa 

programowa? 

W szkole branżowej specjalnej obowiązuje ta sama podstawa programowa co w 

szkole ogólnodostępnej. 

Czy w szkole specjalnej wydaje się inne dokumenty niż w szkole 

ogólnodostępnej? 

Dokumentacja wydawana uczniowi jest taka sama - na legitymacji, świadectwie 

szkolnym czy dyplomie ukończenia szkoły, zgodnie z przepisami, nie ma 

określenia „specjalna”. 

Czy w szkole są prowadzone koła zainteresowań? Jak tak, to jakie? 

W szkole jest organizowanych wiele kół zainteresowań, najczęściej wybierane 

przez uczniów: języka angielskiego i kultury angielskiej, literackie, muzyczne, 

kulinarne, Przyjaciół Warszawy, malarskie, SKS, ceramiczne, biblijne, 

florystyczne, cukiernicze, ekologiczne. 



Czy szkoła w jakiś sposób wspiera absolwentów ZSS nr 105? 

W szkole istnieje Klub Absolwentów ZSS nr 105, którego głównymi celami 

działalności jest: 

- utrzymanie więzi absolwentów ze szkołą, 

- dalsze uczestnictwo w życiu szkoły, 

- nawiązywanie koleżeńskich kontaktów, 

- dzielenie się wspomnieniami i wrażeniami, 

- wsparcie pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego, 

- wspieranie absolwentów w wejściu na rynek pracy (pisanie

 CV, przygotowanie  do  rozmowy  kwalifikacyjnej,  pomoc  w  znalezieniu 

pracy, towarzyszenie podczas rozmów rekrutacyjnych). 

 

 

Gdzie odbywają się zajęcia praktyczne? 

- w zawodzie cukiernik – w prywatnych zakładach i cukierniach np. 

- Cukierni Grzybki, Cukiernia Pallada, 

- w zawodzie fryzjer/pracownik pomocniczy fryzjera–w dobrze doposażonej 

pracowni szkolnej 

- w zawodzie operator procesów introligatorskich – w pracowni szkolnej 

wyposażonej w profesjonalne urządzenia, 

- w zawodzie ogrodnik – w szkole, ogrodzie szkolnym oraz w ogrodach Muzeum 

Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 

- w zawodzie stolarz/pracownik pomocniczy stolarza – w dwóch pracowniach 

szkolnych obróbki ręcznej i mechanicznej, 

- w zawodzie tapicer – w dobrze doposażonej pracowni szkolnej, 

- w zawodzie pracownik pomocniczy gastronomii – w części gastronomicznej 

renomowanych warszawskich hoteli: Orbis, Novotel, Ibis, Gromada i wielu 

innych, 

- w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej - w renomowanych 

warszawskich hotelach: Orbis, Novotel, Ibis, Gromada i wielu innych, 

- w zawodzie sprzedawca – w sklepach na terenie całej Warszawy. 

 

Czy w szkole jest świetlica szkolna i w jakich godzinach działa? 

 

W szkole działa świetlica szkolna: przed lekcjami od 7:00, a po lekcjach do 

godziny 17:00. 

Czy w szkole wydawane są obiady? 

Tak, szkoła zapewnia obiady. Dostarcza je firma cateringowa. Cena jednego 

obiadu wynosi 9 zł (w roku szkolnym 2021/22). Osoby będące w trudnej  

sytuacji materialnej mają możliwość ubiegania się o częściowe lub całkowite 

zwolnienie z opłat za obiady. 


