
1. Nazwa i dane teleadresowe. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Lublinie 

ul. Al. Spółdzielczości Pracy 65,  20-147 Lublin 

tel. 81 747 50 75,  81 747 66 68 

www.sosw1.lublin.eu   www.facebook.com/sosw1.lublin.eu 

e-mail: poczta@sosw1.lublin.eu 

 

2. Zakres działalności. 

Misją naszego Ośrodka jest przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w życiu codziennym, 

zapewnienie bezpieczeństwa, akceptacji, umacnianie poczucia własnej wartości. Pragniemy 

uczestniczyć w rozwoju wszystkich wychowanków, uczyć samodzielności, odpowiedzialności,  

aby przygotować ich do dorosłego, aktywnego życia w społeczeństwie.  

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Lublinie wchodzą: 

 BRANŻOWA SZKOŁA WIELOZAWODOWA SPECJALNA I STOPNIA NR 2 im. 

MARII GRZEGORZEWSKIEJ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim. 

 SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością 

sprzężoną (z autyzmem oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich). 

 WARSZTATY SZKOLNE 

 INTERNAT 
 

 Przy Ośrodku działają również: 

 WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ 

 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "ABSOLWENT" 
 

Branżowa Szkoła Wielozawodowa Specjalna I stopnia nr 2 im. Marii Grzegorzewskiej kształci 

młodzież na różnych kierunkach zawodowych. Uczniowie odbywają praktyki w nowocześnie 

wyposażonych pracowniach na terenie Ośrodka i w zakładach na terenie miasta. Obecnie oferujemy 

następujące trzyletnie kierunki kształcenia zawodowego: 

 cukiernik 

 kucharz 

 piekarz 

 fryzjer 

 ogrodnik 

 pracownik obsługi hotelowej 

 magazynier - logistyk 

 stolarz 

 mechanik pojazdów samochodowych 

 tapicer 

 

 kelner 

 

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy kształci uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym 

uczniów z autyzmem i uczniów poruszających się na wózkach. Przygotowuje młodzież do pełnienia 

różnych ról społecznych oraz autonomicznego i aktywnego życia dorosłego. Kształcenie dostosowane 

jest do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów. Nauka trwa 3 lata. 

 

Internat 

Uczniowie uczący się w naszym Ośrodku mogą mieszkać w internacie, który jest czynny 7 dni  

w tygodniu. Jest to nowoczesna placówka realizująca w pełni zadania opiekuńczo-wychowawcze  

i rewalidacyjne. Wychowankowie mieszkają w 3 osobowych pokojach z łazienkami.  

 

3. Rekrutacja 

Rekrutacja uczniów do naszego Ośrodka odbywa się na podstawie orzeczenia z Poradni Psychologiczno 

– Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego oraz skierowania z Urzędu Miasta Lublin – 

Wydziału Oświaty i Wychowania w Lublinie. Szczegóły dotyczące rekrutacji i wzory wymaganych 

dokumentów znajdują się na naszej stronie internetowej.  

 

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kierunków kształcenia, rekrutacji, 

internatu, wyżywienia i dodatkowych zajęć można zobaczyć tu: 

http://www.sosw1.lublin.eu/
http://www.facebook.com/sosw1.lublin.eu
mailto:poczta@sosw1.lublin.eu


 

4. Linki do materiałów promocyjnych: 

 

PREZENTACJE: 

Branżowa Szkoła Wielozawodowa Specjalna I stopnia nr 2 im. Marii Grzegorzewskiej 

https://sway.office.com/UlrsdwDRq5EqcHlI?ref=Link&loc=play 

 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 

https://sway.office.com/aIMA05yDkAHrerYy?ref=Link&loc=play 

 

FILMY PROMOCYJNE: 

 

Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia nr 2 

https://youtu.be/abvL-ksZWiw 

 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 

https://youtu.be/kB0CaO1WmX4 

 

XXIV Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki 

https://youtu.be/TpSCpf4WU-o 

 

Prezentacja zawodów - mechanik samochodowy 

https://youtu.be/0diCpji6AjY 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Lublinie 

https://youtu.be/VS3Z-XFgkBk 
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