
DROGI RODZICU i UCZNIU 

 JEŚLI JESZCZE SIĘ ZASTANAWIASZ JAKĄ SZKOŁĘ WYBRAĆ 

ZAPRASZAMY DO  

  OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 3 W PRZEMYŚLU, 
w którym zapewniamy najlepsze warunki kształcenia dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnością narządu ruchu 

Oferujemy następujące kierunki kształcenia: 

- Branżowa Szkoła I Stopnia  - zawód CUKIERNIK 

- Technikum - zawód TECHNIK REKLAMY 

- Liceum Ogólnokształcące 

- Szkoła Policealna - zawód TECHNIK ADMINISTRACJI 

WE WSZYSTKICH SZKOŁACH REALIZOWANE SĄ PODSTAWY PROGRAMOWE 

SZKÓŁ MASOWYCH, W TYM PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW MATURALNYCH  

I EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 

PLACÓWKA JEST DOSTOSOWANA KOMPLEKSOWO DO POTRZEB OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO 

Placówka zapewnia:  

- nieliczne klasy ( do 12 osób) 

- indywidualne podeście do ucznia 

- opiekę pedagoga i psychologa szkolnego  

- dla uczniów spoza Przemyśla - miejsce w internacie połączonym z budynkiem szkoły  

- rehabilitację zdrowotną w doskonale wyposażonych gabinetach zabiegowych 

- zajęcia usprawniające na własnym basenie rehabilitacyjnym, w sali do kinazyterapii i SI 

- zajęcia z Biofeedbacku 

- całodobową opiekę pielęgniarską 

- wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która oferuje wychowankom szeroki wachlarz 

zajęć pozalekcyjnych o charakterze rewalidacyjnym, rehabilitacyjnym i rozwijającym 

zainteresowania uczniów 

- dowóz uczniów z miasta Przemyśla do szkoły busem przystosowanym do przewozu osób 

niepełnosprawnych 

 

 

ZADZWOŃ, A PRACOWNICY OŚRODKA UDZIELĄ INFORMACJI  

O PROCEDURZE PRZYJĘCIA DO NASZEJ PLACÓWKI 

Dane kontaktowe do Ośrodka: 

ul. Kapitulna 4 

37-700 Przemyśl 

email: sosw3@um.przemysl.pl 

tel. 16 678 30 94 
adres internetowy szkoły: https://sosw3.edu.pl 

 

TYLKO U NAS NAUKA I REHABILITACJA 

https://sosw3.edu.pl/


Wymagane dokumenty: 

Podstawą przyjęcia do wybranej szkoły jest orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, w szczególności: 

Liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła policealna - orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane na III etap edukacyjny ze względu na niepełnosprawność 

ruchową, w tym z afazją lub ze względu na niepełnosprawność sprzężoną obejmującą: 

niepełnosprawność ruchową i słabosłyszenie lub niepełnosprawność ruchową i słabowidzenie 

lub niepełnosprawność ruchową i autyzm, w tym Zespół Aspergera 

Branżowa szkoła I stopnia - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane  

na III etap edukacyjny ze względu na niepełnosprawność ruchową, w tym z afazją lub  

ze względu na niepełnosprawność sprzężoną obejmującą: niepełnosprawność ruchową  

i niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, niepełnosprawność ruchową  

i słabosłyszenie lub niepełnosprawność ruchową i słabowidzenie lub niepełnosprawność 

ruchową i autyzm, w tym Zespół Aspergera 

 Ponadto:   

1. wniosek o przyjęcie do szkoły,   

2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, a w przypadku szkoły policealnej – 

świadectwo ukończenia szkoły średniej, 

3. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty lub zaświadczenie 

o zwolnieniu z ww. egzaminu, wydane przez OKE, 

4. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów – o ile kandydat posiada, 

5. skrócony odpis aktu urodzenia z numerem pesel i potwierdzeniem stałego miejsca 

zamieszkania,  

6. 3 fotografie, 

7. w przypadku kandydata spoza miasta Przemyśla – skierowanie wydane przez 

Prezydenta Miasta Przemyśla do kształcenia w specjalnym ośrodku szkolno -

wychowawczym; 

8. W przypadku kandydatów do technikum, branżowej szkoły I stopnia i szkoły 

policealnej  - zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie. 

 

 

ZAPRASZAMY  

 CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE !!! 

U NAS MOŻESZ SIĘ KSZTAŁCIĆ DO 24 ROKU ŻYCIA 

 

    



Ośrodek to nie tylko sama nauka   

to również wiele ciekawych przedsięwzięć skierowanych do młodzieży  

i organizowanych wraz z młodzieżą 

Prężnie działa Samorząd Uczniowski, który organizuje spotkania  

z gwiazdami z dziedziny filmu, teatru, muzyki itp., dużo imprez na terenie szkoły jak 

Dzień Samorządności, Walentynki, Dzień Kobiet, konkursy, dyskoteki, Andrzejki i 

akcje charytatywne,  itd., 

 

 

 



 


