
Nowe Kierunki w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących 
i Słabosłyszących  w Raciborzu  

TECHNIK ADMINISTRACJI

Podczas 2-letniej nauki zawodu nasi uczniowie uczą się 
m.in. znajomości prawa, gospodarki, techniki biurowej (z 
wykorzystaniem do pracy komputera), organizacji pracy 
biurowej, języka obcego, rachunkowości a wszystkie 
proces nauczania są zindywidualizowane i dostosowane 
do możliwości psychofizycznych uczniów. 

  Po wejściu Polski do Unii Europejskiej wciąż rośnie zapo-
trzebowanie na wykwalifikowaną kadrę urzędniczą. 
Technik administracji jest idealnym zawodem dla osób z 
niepełnosprawnością słuchową i innymi niepełnosprawn-
ościami, ponieważ nasi uczniowie przekraczają bariery 
komunikacyjne, wykonują rzetelnie powierzone im 
zadania. Nasi absolwenci zatrudnieni na stanowiskach 
administracyjnych promują firmę jako przedsiębiorstwo 
otwarte, nowoczesne i zaangażowane społecznie jed-
nocześnie są oni wyposażeni w kompetencje  komunikacji 
w języku migowym co odpowiada potrzebom rynku 
zatrudnienia, związanych z ustawą o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

OPIEKUNKA DZIECIĘCA 

W swojej codziennej pracy, opiekunka dziecięca wykonuje 
czynności związane z pielęgnacją dziecka, stymuluje jego 
rozwój psychomotoryczny oraz prowadzi zajęcia 
opiekuńczo-wychowawcze. Zawód opiekunki dziecięcej jest 
idealny dla naszych uczniów z niepełnosprawnością słuchową 
oraz z innymi niepełnosprawnościami, ponieważ jako osoby z 
niepełnosprawnościami potrafią udzielać wsparcia społec-
zneznego, przekraczają bariery komunikacyjne, stanowią pomost 
pomiędzy środowiskiem osób z niepełnosprawnościami oraz 
doskonale współpracują  zarówno z dzieckiem jak i rodzicem.

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej z niepełnosprawnoś-
ciami jest niezwykle atrakcyjny dla przyszłego pracodawcy nie 
tylko ze względu na swoją otwartość, rzetelność i zaan-
gażowanie w powierzone mu zadania ale również ze względu 
na posiadane kompetencje komunikacyjne w tym znajomość 
języka migowego, co odpowiada potrzebom rynku zatrudnie-
nia, związanych z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami. Pracownik pomocniczy obsługi 
hotelowej najczęściej wspomaga innych pracowników hotelu 
przy wykonywaniu zadań, zgodnie ze specyfiką obiektu 
hotelarskiego.

PRACOWNIK POMOCNICZY W GASTRONOMII 

Absolwenci Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
dla Niesłyszących i Słabosłyszących  w Raciborzu  jako pra-
cownicy pomocniczy w gastronomii  są chętni do pode-
jmowania pracy, przywiązani do swojego stanowiska, 
rzetelnie podchodzą do wykonywania pracy, przełamują 
bariery komunikacyjne. Ze względu na bardzo dobrze 
wyposażone pracownie gastronomiczne nasi uczniowie 
kształcą się i przygotowują do pracy w rzeczywistych 
warunkach, odpowiadających realnemu środowisku branży 
gastronomicznej. Ponadto w toku kształcenia uczniowie 
mają możliwość korzystania z dodatkowych zajęć, licznych 
projektów, kursów, realizowanych, w naszym ośrodku, które 
pozwalają uzyskać nowe kwalifikacje i umiejętności niez-
będne do podjęcia pracy na dynamicznie rozwijającym się 
rynkurynku usług gastronomicznych, np. barista, carving, 
kuchnia orientalna i molekularna.


