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Szanowni Państwo, 

zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej. 

 

Nasza oferta skierowana jest do absolwentów klas ósmych szkół podstawowych 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – wydane przez Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną. Orzeczenia wydawane są z uwagi na całościowe zaburzenia 

rozwojowe (autyzm, zespół Aspergera), niepełnosprawność intelektualną oraz inne 

niepełnosprawnościami zgodnie z przepisami oświatowymi.   

 

Kształcimy w zawodach: 

 kucharz 

 sprzedawca (wymagane badania kwalifikujące do kierowania pojazdem) 

 krawiec  

 murarz-tynkarz 

 ślusarz 

 mechanik pojazdów samochodowych (wymagane badania kwalifikujące do 

kierowania pojazdem) 

 lakiernik (wymagane badania kwalifikujące do kierowania pojazdem) 

 blacharz samochodowy (wymagane badania kwalifikujące do kierowania pojazdem) 

 piekarz 

 cukiernik 

 fryzjer 

 pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (tylko dla absolwentów  

z niepełnosprawnością intelektualną)  

 i innych stosownie do potrzeb 

 

Szkoła gwarantuje zajęcia praktyczne dla przyszłych kucharzy, krawców, murarzy-tynkarzy, 

sprzedawców i ślusarzy.  

  

W pozostałych zawodach zajęcia praktyczne odbywają się u prywatnego pracodawcy,  

na podstawie podpisanej przez rodziców/opiekunów umowy o pracę w celu przygotowania 

zawodowego. 

 

 



Zapewniamy 

 edukację na wysokim poziomie, przy dostosowaniu warunków edukacyjnych  

do indywidualnych potrzeb każdego ucznia,  

 mało liczne zespoły klasowe, 

 wieloprofilową diagnozę potrzeb ucznia,  

 rodzinną i przyjazną, pełną poczucia bezpieczeństwa atmosferę,  

 indywidualne podejście do każdego ucznia, 

 nowoczesną bazę dydaktyczną, w tym pracownię gastronomiczną i sprzedażową,  

 zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne, kompleksową opiekę psychologiczno-

pedagogiczną, logopedyczną i pielęgniarską,  

 wsparcie doradcy zawodowego.  

 

Szkoła posiada windę, jest więc dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.  

 

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana i doświadczona kadra specjalistów przygotowana  

do pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, ruchowo, słabowidzącymi,  

z niedosłuchem, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera.  

W naszych działaniach dydaktyczno-wychowawczych kierujemy się dobrem uczniów,  

ich możliwościami i predyspozycjami. 

 

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie.  

 

Kontakt  

Zespół Szkół nr 7 

ul. Bujoczka 2 

41-700 Ruda Śląska 

tel. 32 243 12 24    

mail: zsp7@zsp7.pl 

godziny urzędowania sekretariatu: od 7
00

 do 15
00

 

 

Zapraszamy na naszą szkolną stronę www.zsp7.pl  i profil na Facebooku   
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