
 

dla młodzieży z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym ze spektrum autyzmu 

Branżowa Szkoła I Stopnia im. Marii Grzegorzewskiej 

kształci w zawodach: 

 KUCHARZ 

 PRACOWNIK POMOCNICZY GASTRONOMII 

 OGRODNIK 

 FRYZJER 

 MURARZ - TYNKARZ 

 PRACOWNIK POMOCNICZY STOLARZA 

 PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI 
HOTELOWEJ 

 CUKIERNIK 

 PRACOWNIK POMOCNICZY MECHANIKA 
 

Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrach Kształcenia 
Zawodowego, w zakładach pracy  i pracowniach w budynku 
ZS nr 16. 

 
Szkoła posiada m.in. pracownię gastronomiczną 

wraz z salą obsługi konsumenta, jednostkę 
mieszkalną (obsługa hotelowa); pracownię 

ogrodniczą wraz z terenem uprawowym 
i szklarnią; multimedialną salę do nauki języka 

angielskiego; pracownię fryzjerską; salę 
komputerową, aulę ze sceną, salę gimnastyczną, 

nowoczesne boiska, salę do rehabilitacji, 
zewnętrzny kompleks sportowo-rekreacyjny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
- szkoła ponadpodstawowa kształcąca młodzież z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnościami 

sprzężonymi. Zajęcia mają na celu usamodzielnienie uczniów i przygotowanie do 

jak najlepszego funkcjonowania w  codziennym życiu. Kształcenie uczniów w 

szkole jest zindywidualizowane,  dostosowane do ich potrzeb. edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych. 

Uczniowie kształcą się m.in. w zakresie: przygotowywania posiłków, szycia, prac 

porządkowych, prania, ogrodnictwa, korzystania z komputera, technik 

plastycznych i użytkowych. 
 

W procesie kształcenia uczniów wyodrębnia się zajęcia edukacyjne: 

• funkcjonowanie osobiste i społeczne • wychowanie fizyczne • przysposobienie 

do pracy • zajęcia rewalidacyjne • zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia 

rozwijające komunikowanie się. 

 

 

 

Szkoła przygotowuje do zdania ZEWNĘTRZNYCH EGZAMINÓW 

POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODACH 

 

 

 

SZKOŁA 
PRZYSPOSABIAJĄCA 

DO PRACY NR 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpracujemy z placówkami z Europy w ramach programów unijnych: 

 eTwinning, COMENIUS, Erasmus+, Wolontariat Europejski. 
 
 
  

 

Współpracujemy z instytucjami oferującymi pracę absolwentom 

(min. Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 
w Białymstoku, Lokalnym Centrum Doradztwa Zawodowego w Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, trenerami pracy, 
realizujemy projekty w ramach doradztwa zawodowego 

Zespół Szkół nr 16 posiada certyfikat SZKOŁY Z KLASĄ, brał udział m.in. w akcji BEZPIECZNA SZKOŁA 

 

 
 

 

 

 

 

 
Budynek szkoły objęty jest 

monitoringiem. 
 

W szkole pracuje wykwalifikowana kadra. 
 

Uczniowie są pod stałą opieką 
PEDAGOGÓW 

i PSYCHOLOGA szkolnego, 
LOGOPEDÓW, 

korzystają z pomocy 
DORADCÓW ZWODOWYCH 

 

Przy szkole działa 

Internat 

dla uczniów spoza 
Białegostoku. 

Oferuje on opiekę 
iwyżywienie 

od niedzieli do piątku. 

TA szkoła 

jest 

super!!! 

zajęcia pozalekcyjne: 

sportowo-rekreacyjne (siłownia, aerobik, 

zajęcia na basenie), teatralne, taneczne, 

filmowe, plastyczne, muzyczne, informatyczne, 

szkolne koło krajoznawczo-turystyczne. 

Organizujemy bale karnawałowe, wycieczki, 

ogniska, wyjścia do kina, teatru, spotkania 

i imprezy integracyjne. Organizujemy również 

różnorodne zajęcia i warsztaty dla rodziców 

i opiekunów naszych uczniów. 


