
Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 z Oddziałami Specjalnymi funkcjonuje w strukturze ZSI im. 

gen. J. Hauke – Bosaka w Kielcach.  

Jest placówką, która obejmuje swoim oddziaływaniem edukacyjno -  terapeutycznym 

młodzież z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, również z normą intelektualną 

i towarzyszącymi sprzężeniami (autyzm, Zespół Aspergera, niepełnosprawność ruchowa, 

niedowidzenie , niedosłuch). 

W naszej szkole, w wyniku dobrze zorganizowanej pracy edukacyjno – terapeutycznej, 

fachowej kadrze stosującej zindywidualizowane metody i formy oddziaływań, kształcimy 

dobrych fachowców odnajdujących się na rynku pracy. Zajęcia z przedmiotów 

ogólnokształcących i praktycznych odbywają się w nowoczesnych pracowniach, stale 

modernizowanych dzięki realizacji projektów unijnych oraz w naturalnym środowisku pracy 

w  zakładach na terenie Kielc. 

W placówce dostrzegamy indywidualne problemy uczniów i rodziców, stale dążymy  

do ich zaspakajania. Panuje rodzinna, przyjazna atmosfera sprzyjająca wszechstronnemu 

rozwojowi naszych podopiecznych, w której wszyscy czują się dobrze i bezpiecznie. 

I ORGANIZACJA PRACY: 

1. Nauka w Branżowej Szkole I stopnia nr 8 trwa 3 lata.   

2. Po ukończeniu szkoły uczniowie zdają egzamin państwowy (taki sam jak ich 

pełnosprawni rówieśnicy w szkołach ogólnodostępnych) potwierdzający kwalifikacje 

w zawodzie. Otrzymują certyfikat w języku polskim i angielskim. Jedynym 

ułatwieniem dla zdających jest dostosowanie formy i przebiegu egzaminu do rodzaju 

niepełnosprawności. 

3. Szkoła umożliwia uczniom odbywanie zajęć praktycznych w nowoczesnych, 

dostosowanych do standardów egzaminacyjnych pracowniach oraz zakładach pracy 

na terenie Kielc. 

4. Podczas trzyletniej nauki, uczniowie uczestniczą w projektach z Funduszy 

Europejskich, których głównym celem jest zwiększenie szans uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi narybku pracy. 



II KSZTAŁCIMY W ZAWODACH: 

1. CUKIERNIK TG.04.  Produkcja wyrobów cukierniczych 

Zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych odbywają się  

w nowoczesnej pracowni cukierniczej wyposażonej w wysokiej jakości sprzęt  

i urządzenia oraz środki multimedialne. 

Zdobyte wiadomości i umiejętności: 

 obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji cukierniczej; 

 sporządzanie półproduktów cukierniczych; 

 sporządzanie gotowych wyrobów cukierniczych; 

 dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygotowanie ich do dystrybucji. 

 

2. KUCHARZ TG.07. Sporządzanie potraw i napojów 

Zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych odbywają się  

w nowoczesnej pracowni cukierniczej wyposażonej w wysokiej jakości sprzęt  

i urządzenia oraz środki multimedialne. 

Zdobyte wiadomości i umiejętności: 

 przechowywanie żywności; 

 sporządzanie potraw i napojów; 

 wykonywanie czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów; 

III DOKUMENTACJA WYMAGANA PRZY REKRUTACJI  

W celu przyjęcia ucznia do Branżowej Szkoły I stopnia nr 8 z Oddziałami Specjalnymi 

wymagane są następujące dokumenty: 

1) Orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

2) Świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioklasowej szkoły podstawowej  

oraz zaświadczenie o egzaminie gimnazjalnym lub ósmoklasisty. 

3) Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w zawodzie 

oraz orzeczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych, pracownicza książeczka 

zdrowia. 



4) Podanie do Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Kielcach (uczniowie 

zamiejscowi) lub Urzędu Miasta Kielce Wydział Edukacji Profilaktyki i Pożytku 

Publicznego (uczniowie zamieszkujący w Kielcach). 

5) Podanie do Dyrektora ZSI im. gen. J. Hauke – Bosaka w Kielcach, Branżowa Szkoła  

I stopnia nr 8 z Oddziałami Specjalnymi o przyjęcie do Branżowej Szkoły. 

6) Życiorys. 

7) Skrócony odpis aktu urodzenia. 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Informatycznych im. gen.  

J. Hauke – Bosaka w Kielcach, Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 z Oddziałami Specjalnymi,  

ul. Józefa Hauke – Bosaka 1, 25 - 217 Kielce. 

 

 


