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Spotykamy się tuż przed nowym etapem edukacyjnym- nauką w szkole ponadpostawowej.
Wybór właściwej szkoły to odpowiedzialny i bardzo ważny moment dla każdego absolwenta szkoły

podstawowej i jego najbliższych. Jest to decyzja niezwykle istotna, od której zależy jego kariera
zawodowa oraz praca, którą w przyszłości będzie wykonywał.

Nasze szkoły są placówkami z wieloletnia tradycją oraz profesjonalną i wykwalifikowaną kadrą
pedagogiczną, która umiejętnie przygotowuje młodzież do dalszego kształcenia oraz podejmowania

wyzwań zawodowych.

Przygotowana dla Państwa publikacja zawiera ofertę edukacyjną na rok szkolny 2022/2023
szkół ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest Powiat Gryficki. Znajdziecie w niej
zawody, proponowane rozszerzenia programów nauczania, nowości i innowacje, których nauczamy

na poziomie liceum, technikum i szkoły branżowej I stopnia,a także najciekawsze wydarzenia
i sukcesy innych uczniów. Przedstawiona oferta jest dostosowana do lokalnego rynku pracy

i wychodzi naprzeciw zainteresowaniom młodzieży.

Mam nadzieję, że informacje zawarte w niniejszej publikacji okażą się pomocne przy
wyborze szkoły, a podjęte decyzje będą właściwe i zaowocują w przyszłości.

DRODZY UCZNIOWE, SZANOWNI RODZICE

Postaw na Szkoły w Powiecie Gryckim!
Starosta

Powiatu Gryckiego
Ryszard Chmielowicz



PORADNIK

UCZNIA

TERAZ JĄ REALIZUJ! UWIERZ, ŻE SIĘ UDA! POWODZENIA!!!
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REKRUTACJA ELEKTRONICZNA:
naborpowiatgryficki.edu.com.pl

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzonych 
przez Powiat Gryficki na rok szkolny 2022/2023 realizowana 
będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji 
„Nabór Szkoły ponadpodstawowe” firmy VULCAN, dzięki 
któremu, jak co roku proces rekrutacji przebiegać będzie 
według jasnych i przejrzystych zasad.Logowanie do systemu 
odbywać się będzie poprzez stronę internetową, przy 
wykorzystaniu dowolnej przeglądarki internetowej: (adres 
strony: https:// naborpowiatgryficki.edu.com.pl). Strona 
aktywna będzie      w terminie przeprowadzania rekrutacji do 
poszczególnych typów szkół, zgodnie z zarządzeniem nr 
Zarządzeniem Nr 3 /2022 Zachodniopomorskiego Kuratora 
Oświaty z dnia  28  stycznia 2022r. 
  

I. Ważniejsze informacje związane z rekrutacją do szkół 
ponadpodstawowych.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na 
rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie 
wolontariatu.

2.wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz       
z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych 
przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę              
w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej 
szkoły;

II. Kryteria brane pod uwagę w procesie rekrutacji do klas 
pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych na 
rok szkolny 2022/2023. 
Na podstawie art. 134 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), do 
klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej 
przyjmuje się kandydatów, którzy

4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej:
a)uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub 
uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, 
artystycznych i sportowych,organizowanych przez kuratora 
oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu 
powiatowym przez inne podmioty działające na terenie 
szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej 
olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad 
wojewódzkim,

3.  świadectwo ukończen ia  szko ły  podstawowej                      
z wyróżnieniem;

:1. posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
2. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej 
kształcenie zawodowe – posiadają zaświadczenie lekarskie 
zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 
z d r o w o t n y c h  d o  p o d j ę c i a  p r a k t y c z n e j  n a u k i
zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.         
o służbie medycyny pracy(Dz. U. z 2022 r. poz. 437).
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających 
warunek,o którym mowa w pkt 1, niż liczba wolnych miejsc    
w szkole,na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 
są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1. wyniki egzaminu ósmoklasisty;

5. w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie 
do  oddz ia łów  wymaga jących  szczegó lnych 
indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu 
uzdolnień k ierunkowych.Sposób przel iczania             
ww. kryteriów na punkty rekrutacyjne określa
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 
sierpnia 2019 r.  w sprawie przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół,
placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

III. Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół 
ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023.
Zachodniopomorski Kurator Oświaty zarządzeniem nr 
3/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie określenia 
t e r m i n ó w  p r z e p r o w a d z a n i a  p o s t ę p o w a n i a 
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym 
terminów składania dokumentów do klas pierwszych 
publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, 
na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych 
branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół 
policealnych, publicznych liceów ogólnokształcących dla 
dorosłych oraz do publicznych szkół podstawowych dla 
dorosłych na rok szkolny 2022/2023 określił terminy 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego               
i postępowania uzupełniającego, w tym terminy 
składania dokumentów do klas I publicznych szkół 
ponadpodstawowych i klas wstępnych (załącznik nr        
1 do ww. zarządzenia), w tym terminy składania 
dokumentów na semestr pierwszy klas pierwszych 
publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych 
szkół policealnych (załącznik nr 2 do ww. zarządzenia),   
w tym terminy składania dokumentów do publicznych 
szkół podstawowych dla dorosłych i na semestr pierwszy
klas pierwszych publicznych liceów ogólnokształcących 
dla dorosłych (załącznik nr 3 do ww. zarządzenia).
Szczegółowe informacje, związane z procesem 
rekrutacj i  do szkół ponadpodstawowych będą 
zamieszczane na stronie internetowej https:// 
naborpowiatgryficki.edu.com.pl oraz na stronach 
internetowych poszczególnych szkół i placówek, 
prowadzących nabór do szkół ponadpodstawowych. 
Prosimy o śledzenie tych stron.



ZESPÓŁ SZKÓŁ
IM. ZBIGNIEWA HERBERTA
W TRZEBIATOWIE

ul.Plac Lipowy 15

72-320 Trzebiatów

91 387 22 31

www.herbert.trzebiatow.pl

https://www.facebook.com/zstrzebiatow/

zstrzebiatow@gryfice.pl



Zespół Szkół im. Zbigniewa Herberta 
w Trzebiatowie

Klasa medialno-językowa

Przedmioty rozszerzone:

język angielski

język polski

biologia

podjąć naukę na studiach wyższych

podjąć pracę w social media (prasa, radio, 
telewizja, media społecznościowe)

kontynuować naukę w szkołach wyższych, 

W przyszłości możesz:

policealnych

Klasa wielozawodowa

W tej klasie

możesz wybrać dowolny zawód

praktyczną naukę zawodu odbywasz 
u pracodawcy

podpisujesz umowę o pracę i otrzymujesz 
wynagrodzenie

podjąć pracę w wybranym przez siebie 
zawodzie

W przyszłości możesz:

Klasa wojskowa (OPW)

Przedmioty rozszerzone:

wiedza o społeczeństwie

geografia

podjąć naukę w szkołach mundurowych

podjąć naukę na kierunkach studiów 
cywilnych, takich jak: bezpieczeństwo 

W przyszłości możesz:

Klasa ogólna

Przedmioty rozszerzone:

język angielski

geografia

podjąć naukę na różnych uczelniach, 
dzięki przedmiotom rozszerzonym, 
które często są punktowane przy 
rekrutacji na wyższych uczelniach

kontynuować naukę i zdobyć 

W przyszłości możesz:

wykształcenie w policealnych szkołach

doskonalić swoje kwalifikacje i kompeten-
cje zawodowe w szkołach branżowych 
II stopnia oraz kursach organizowanych 
przez np. Urząd Pracy, Młodzieżowe 
Centrum Kariery itp.

wewnętrzne, czy ratownictwo medyczne

podjąć pracę w wojsku i innych służbach 
mundurowych, ochroniarskich 
odpowiedzialnych za porządek 
publiczny, agencjach detektywistycznych



LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. bOLESŁAWA cHROBREGO
W gRYFICACH

ul.Wałowa 18

72-300 Gryfice

91 384 26 70

www.lochrobry.pl

https://www.facebook.com/liceumchrobry/

logryfice@poczta.onet.pl

Nasza szkoła-Twoja przyszłość!



 

Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gryficach

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
język polski, biologia
Przedmioty dodatkowe: komunikacja 
interpersonalna, podstawy psychologii,
warsztaty językowe
Co możesz studiować?
Psychologię, resocjalizację; pedagogikę; 
antropologię kulturowa; biologię; gerontologię; 
andragogikę; socjologię; filologię polską; 
komunikację społeczną, zarządzanie 
zasobami ludzkimi, public relations

Klasa psychologiczna

Klasa informatyczna

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
język angielski, informatyka
Przedmioty dodatkowe: podstawy grafiki 
komputerowej, warsztaty matematyczne
Co możesz studiować?: informatykę, 
marketing i zarządzanie, reklamę, zarządzanie
informacją, studia związane z wojskowością  
i policją (   wydział walki z cyberprzemocą), 
bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia 
techniczne i ekonomiczno- biznesowe. 

Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: 
język hiszpański lub język niemiecki,  
historia i WOS nauczane dwujęzycznie, 
Przedmioty dodatkowe: zwiększona liczba 
godzin języka angielskiego, matematyka w praktyce
Co możesz studiować?
Prawo, archeologię, archiwistykę, dziennikarstwo, 
socjologię, administrację i zarządzanie
 oraz studia filologiczne: iberystykę, sinologię, 
japonistykę, szwedzki, czeski, koreański, niderlandzki, 
rosyjski, węgierski i  filologię angielską

Klasa lingwistyczno-europejska

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: 
język angielski, język niemiecki lub język hiszpański, 
geografia
Przedmioty dodatkowe: warsztaty językowe, 
matematyka w praktyce
Co możesz studiować?
Kierunki filologiczne, językoznawstwo, 
lingwistykę stosowaną, stosunki międzynarodowe 
oraz inne przygotowujące do pracy 
dyplomatyczno- konsularnej 

Nasze atuty
Współpracujemy z: Uniwersytetem Szczecińskim, Politechniką Koszalińską, Zachodniopomorskim 
Uniwersytetem Technologicznym 
w Szczecinie, Instytutem Goethego, PSONI w Gryficach, DPS w Gryficach, Poradnią 
Psychologiczno – Pedagogiczną w Gryficach, 
Domem dla Dzieci w Gryficach, Sądem Rejonowym w Gryficach.
Swoje pasje możesz rozwijać w:  Klubie Młodego Psychologa, Klubie Młodego Prawnika i Wolontariacie, 
a także biorąc udział w wykładach i warsztatach organizowanych przez uczelnie wyższe; uczestnicząc w realizowanych 
przez szkołę projektach unijnych oraz wyjazdach na EuroWeek.
Gwarantujemy:  możliwość zdobycia certyfikatu z języka angielskiego na poziomie C1, zdawania egzaminu maturalnego 
z języka angielskiego oraz historii na poziomie dwujęzycznym, udział w wymianach uczniowskich, rozwijanie umiejętności 
projektowania , przetwarzania obrazów cyfrowych, rozwiązywanie zagadnień matematycznych z wykorzystaniem narzędzi TI. 
Ponadto liczne wyjazdy edukacyjne i integracyjne. 



ZESPÓŁ SZKÓŁ
IM. czesława miłosza 
W gryficach

ul.11 listopada 10

72-300 Gryfice

91 384 29 77

https://www.facebook.com/listopadgryfice/

www.zsgryfice.edupage.org

zsgryfice@gryfice.pl

Wszyscy uczniowie techniku maja możliwość uczestniczenia w projekcie
Erasmus+ i zdobywać swoje doświadczenie zawodowe również za granicą.
Organizujemy wyjazdy na praktyki i staże do Włoch, Hiszpanii lub Irlandii.



Zespół Szkół im. Czesława Miłosza 
w Gryficach

-

Liceum Ogólnokształcące 
Mistrzostwa Sportowego

Specjalność:piłka siatkowa dziewcząt

oraz piłka nożna chłopców

 - Przedmioty  realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, 
wiedza o społeczeństwie  
 - Przedmioty uzupełniające:  anatomia i fizjologia człowieka, 
specjalistyczne zajęcia sportowe 
 - Języki obce: angielski i niemiecki 
W związku z intensywnymi treningami, zapewniamy naszym 
sportowcom nieodpłatny, pełnowartościowy posiłek (obiad). 
Tradycyjnie, młodzież uczestniczy w obozach sportowych, 
np. zimowy obóz narciarski w Karpaczu, w Ośrodku Sandra Spa 
(obóz nie jest odpłatny).  
Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach: 
wychowanie fizyczne (AWF), przyrodniczych i turystycznych 
i innych. 

Technikum Ekonomiczne

Technik ekonomista

Przedmioty rozszerzone:

- geografia

Języki obce: angielski(w tym język biznesu), 
francuski lub niemiecki
Technikum zapewnia solidne przygotowanie
do studiów wyższych, zwłaszcza ekonomicznych,
związanych z zarządzaniem i finansami. 

Technik organizacji turystyki

Przedmioty rozszerzone:

- geografia

Języki obce: angielski(w tym w branży turystycznej 
i hotelarstwie), 
francuski lub niemiecki
Po szkole uczniowie są przygotowani do podjęcia
studiów na takich kierunkach jak: turystyka i rekreacja,
gastronomia i hotelarstwo, gospodarka turystyczna 
lub geografia.
Nauka trwa 5 lat i kończy się uzyskaniem świadectwa 
dojrzałości oraz dyplomu i zawodu technika ekonomisty
i technika organizacji turystyki.
 

Klasa ochrona zdrowia z elementami dietetyki

Przedmioty rozszerzone:
- biologia
- chemia

Klasa przygotowuje uczniów do studiowania
na kierunkach przyrodniczych i medycznych

Szkoła Branżowa I Stopnia Klasa komunikacja społeczna i nowe technologie

Przedmioty rozszerzone:
- język angielski
- wiedza o społeczeństwie

. 
Ta klasa jest propozycją dla przyszłych studentów 
takich kierunków jak: komunikacja społeczna 
i dziennikarstwo, psychologia, politologia, socjologia, 
stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo, 
filmoznawstwo, filologia angielska.   

To szkoła dla uczniów, którzy chcą zdobyć zawód 
i podjąć zatrudnienie jako pracownicy młodociani.

 

Nauka w szkole trwa 3 lata.
W ramach kształcenia w zawodach sprzedawca 
i  mechanik pojazdów samochodowych wszystkie 
zajęcia odbywają się w szkole.
W innych zawodach np. kucharz, fryzjer  
przedmioty ogólnokształcące są nauczane w szkole, 
a zawodowe w systemie kursowym.
Kursy Io, IIo, IIIo są organizowane odpowiednio 
w I, II i III klasie. Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym. 
W zawodach nierzemieślniczych obowiązuje egzamin 
potwierdzający kwalifikacje zawodowe, zdawany 
przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną: 
absolwent otrzymuje tytuł 
robotnika wykwalifikowanego. 
W zawodach rzemieślniczych absolwenci 
mają prawo wyboru egzaminu: zdając
przed komisją Izby Rzemieślniczej - otrzymują tytuł 
czeladnika lub, zdając przed Okręgową Komisją 
Egzaminacyjną - otrzymują tytuł 
robotnika wykwalifikowanego. 

Klasa Mistrzostwa Sportowego

 Klasa wielozawodowa



Szkoła na górce, po szkole z górki!

ZESPÓŁ SZKÓŁ
IM. WINCENTEGO WITOSA 
W PŁOTACH

ul.Paderewskiego 13

72-310 Płoty

91 381 14 41

www.zspploty.nazwa.pl

https://www.facebook.com/zspploty/

sekretariat@zspploty.pl



Zespół Szkół im. Wincentego Witosa 

w Płotach

-

Zamień zdolności na umiejętności

W naszej szkole oprócz zdobycia dobrego zawodu, przygotujemy cię do zdania  matury, więc nasza szkoła otwiera Ci dwie drogi. 
Po ukończeniu ZS w Płotach możesz od razu wkroczyć na ścieżkę własnego rozwoju zawodowego, rozpoczynając
satysfakcjonującą Cię pracę, ale możesz też podążyć ścieżką dalszej edukacji. Z pewnością będziesz dobrze przygotowany 
do obu rozwiązań. Uczniowie naszej szkoły, w ramach projektów unijnych, mają możliwość podnoszenia swoich umiejętności 
i zdobywania dodatkowych kwalifikacji poprzez uczestnictwo w wielu kursach np. kelnerskim, baristy, barmańskim, wizażu,
stylizacji paznokci, animacji czasu wolnego w ramach projektów unijnych. Biorą także udział w płatnych stażach zawodowych, 
wyjazdach zawodoznawczych oraz praktykach zagranicznych we Włoszech czy Hiszpanii. Uczniowie, którzy osiągają 
najwyższe średnie z przedmiotów zawodowych otrzymują całoroczne stypendia. Młodzież rozwija swoje zainteresowania 
i pasje uczestnicząc w organizowanych konkursach, kołach tematycznych bądź zawodach sportowych. 

Szkoła kładzie nacisk na przygotowanie swoich uczniów do wejścia na rynek pracy, poprzez zajęcia z doradcą zawodowym.
 
Proponujemy kształcenie w Technikum Zawodowym w trzech atrakcyjnych zawodach:

✔ technik informatyk - to osoba, która w codziennej pracy zajmuje się doborem, 
instalacją i prawidłowym konfigurowaniem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. 
Ponadto nadzoruje prawidłowe działanie sprzętu i oprogramowania – dokonuje okresowych 
przeglądów, dba o odpowiednią konserwację urządzeń, a w sytuacji awarii zajmuje się ich naprawą. 
Diagnozuje i eliminuje uszkodzenia powstające także w urządzeniach peryferyjnych, tj. drukarkach, 
skanerach itp., oraz w urządzeniach sieciowych, np. serwerach, routerach itp. 

✔ technik żywienia i usług gastronomicznych,

Czym zajmuje się technik żywienia i usług gastronomicznych?
Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika żywienia i usług 
gastronomicznych należą wszystkie czynności związane z organizacją, kompleksową obsługą 
przyjęć oraz imprez organizowanych w zakładach świadczących usługi gastronomiczne. 
Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
- sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
- planowania i oceny żywienia;
- organizowania produkcji gastronomicznej;
- planowania i realizacji usług gastronomicznych.

✔ technik hotelarstwa

Będziesz mógł pracować w obiektach hotelarskich  (hotele, motele, pensjonaty, domy 
wycieczkowe, schroniska),  ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, promach itp. 
 Przygotujemy Cię  do prowadzenia własnej działalności gospodarczej z zakresu usług hotelarskich.

Drogi Absolwencie Szkoły Podstawowej!
Zastanów się dobrze, czy nie jest to szkoła właśnie dla Ciebie? 
My czekamy na Ciebie :) 



MŁODZIEŻOWY
OŚRODEK SOCJOTERAPII 

W WANIOROWIE
Waniorowo 15

72-300 Gryfice

91 385 62 45

www.mos.waniorowo.pl

www.facebook.com/pg/Młodzieżowy-Ośrodek-
Socjoterapii-w-Waniorowie

mos@gryfice.pl

www.lochrobry.plwww.zsgryfice.edupage.orgwww.mos.waniorowo.pl

„Każde pokolenie powinno zdawać sobie sprawę, 
iż wolność nie polega na tym, żeby robić, 

co nam się żywnie podoba, 
ale na prawie robienia tego, co należy”



Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 
w Waniorowie

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
w Waniorowie 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Waniorowie jest 
publiczną placówką oświatowo - wychowawczą, 
przeznaczoną dla dzieci i młodzieży, które z powodu 
zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i 
zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożone 
niedostosowaniem społecznym. Młodzież ośrodka 
przygotowuje się do zmiany poprzez realizację 
indywidualnych programów terapeutycznych i 
edukacyjnych, uczestniczy w zajęciach edukacyjnych, 
socjoterapeutycznych, innych zajęciach 
specjalistycznych: logopedycznych, korekcyjno 
kompensacyjnych, treningu Biofeedback, terapii  uwagi 
słuchowej - metodą Tomatisa. Młodzież rozwija 
kompetencje społeczne, aktywnie podejmując własne 
inicjatywy na rzecz wspólnoty ośrodkowej i uczestnicząc 
w życiu lokalnym. Oferujemy całodobową opiekę w 
zróżnicowanych grupach wychowawczych (trzy grupy 
chłopców, jedna grupa dziewcząt), realizowanie 
obowiązku szkolnego, pomoc terapeutyczną. Staramy 
się znaleźć przyczyny trudności oraz uczymy dzieci i 
młodzież, jak radzić sobie w różnych sytuacjach 
życiowych.

W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii działają:
Szkoła Podstawowa Specjalna (klasy IV - VIII)
internat

Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły jest złożenie 

przez rodziców (opiekunów prawnych) wniosku o 

skierowanie do naszego ośrodka. Wniosek należy 

złożyć w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego 

właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka.

* podanie o przyjęcie dziecka do placówki

Do wniosku należy dołączyć:

* orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze 

względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym 

wydane przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną

* odpis skróconego aktu urodzenia

* potwierdzenie zameldowania i numer PESEL dziecka

* zgoda rodziców lub prawnych opiekunów

* opinia pedagogiczna z obowiązującą dokumentacją 

szkolną (arkusz ocen)

* aktualny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez 

pedagoga szkolnego

* dokumenty medyczne (karta zdrowia).

W części mieszkalnej funkcjonuje siłownia i pracownia 

ceramiki. Organizowane są konkursy, zabawy , quizy, 

dyskoteki. Corocznie we wrześniu w ramach 

Europejskiego Tygodnia Sportu organizowane są 

Integracyjne Biegi Przełajowe. Do dyspozycji uczniów 

jest duże boisko sportowe oraz siłownia zewnętrzna. 

Placówka dysponuje nowoczesnym mikrobusem, który 

umożliwia wychowankom wyjazdy na basen, do kina i 

imprezy pozaszkolne, na zawody sportowe, na zajęcia 

kulinarne oraz występy artystyczne. W ośrodku prężnie 

działa młodzieżowa grupa teatralna, która swoimi 

występami uświetnia uroczystości w placówce i poza nią. 

Wychowankowie uczestniczą w zajęciach biblioterapii, 

hipoterapii, działają w wolontariacie, wspierając 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach. 

Pozyskują środki finansowe na zakupienie karmy dla 

bezdomnych zwierząt, sprzedając swoje rękodzieło 

podczas kiermaszów świątecznych. Położenie ośrodka 

sprzyja aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, w 

pięknym rozległym parku okalającym część mieszkalną 

wychowankowie mogą bardzo przyjemnie spędzić czas 

o każdej porze roku,a poza tym mają wyjątkową okazję 

bardzo bliskiego obcowania z niesamowitą przyrodą. 

Lokalizacja placówki sprzyja podejmowaniu działań 

proekologicznych. 

Rekrutacja

Dzieci   i młodzież wraz z kadrą placówki tworzą społeczność korekcyjną, opierającą się na zasadach bezpieczeństwa, otwartej komunikacji, 

przestrzeganiu ustalonych reguł, samorządności i odpowiedzialności za rozwój wszystkich jej uczestników. Organizacja pracy placówki  jest 

dostosowana do oczekiwań    i potrzeb uczniów i rodziców.

W czasie pandemii zajęcia w placówce odbywają się w systemie stacjonarnym, każdy wychowanek jest objęty pomocą psychologiczno - 

pedagogiczną.



poradnia
psychologiczno-
-pedagogiczna
w gryficach

ul.Polna 8

72-300 Gryfice

913842441

 poradniagryfice@tlen.pl, 
 pppsekretariatgryfice@op.pl

https://www.facebook.com/search/top?q=
poradnia%20psychologiczno-pedagogiczna
%20w%20gryficach

Swoim oddziaływaniem obejmuje przedszkola, 
szkoły i placówki znajdujące się gminach: Brojce, 
Gryfice, Karnice, Płoty, Rewal 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w 
Gryficach od 52 lat wspiera lokalne placówki 
oświatowe, rodziców i dzieci    w działaniach 
związanych z efektywną organizacją szeroko 
rozumianej pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz pomocy rodzinie.

w Gryficach

i Trzebiatów.
Zapraszamy do współpracy!/Pracownicy 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

,,Nasza placówka zatrudnia specjalistów, 
psychologów i logopedów”. Służy także pomocą 
w zakresie poradnictwa zawodowego”

Szczegółowy zakres działalności Poradni określa 
Rozporządzenie MEN 

Cele i zadania Poradni

* diagnozowaniem dzieci i młodzieży;

   wspomagania przedszkoli, szkół 

z 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad 
działania publicznych poradni psychologiczno – 
pedagogicznych, w tym publicznych poradni 
specjalistycznych.

   psychologiczno – pedagogicznej;

* realizowaniem zadań profilaktycznych 

* udzielaniem dzieciom i młodzieży 

   nauczycieli w rozwiązywaniu 

Zajmujemy się w szczególności:

   oraz  rodzicom bezpośredniej pomocy 

   oraz wspierających wychowawczą 

   szkół i placówek, w tym wspieramy 
   i edukacyjną funkcję przedszkoli,  

   problemów dydaktycznych 
   i wychowawczych

* organizowaniem i prowadzeniem 

   i placówek w zakresie realizacji zadań 

   i opiekuńczych
   dydaktycznych, wychowawczych 

Do Poradni może skierować dziecko przedszkole, 
szkoła, za zgodą rodzica, albo na pisemny wniosek 
rodzica (opiekuna prawnego)lub na pisemny 
wniosek rodzica bądź opiekuna prawnego. 
Pełnoletni uczeń może sam zadecydować o 
skorzystaniu z Naszych usług.  Poradnia wydaje 
opinie oraz orzeczenia. Dokumenty wydawane są 
na pisemny wniosek rodzica, opiekuna prawnego 
lub pełnoletniego ucznia, którego sprawa ma 
dotyczyć.”Udzielamy również specjalistycznej 
terapii:
- Terapia rodzin, Psychodiagnostyka,
 Wspomaganie dzieci/młodzieży ze spektrum 
autyzmu, Terapia uzależnień, EEG Biofeedback,
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Program 
„Za życiem”
O kolejności wyznaczania badań decyduje
kolejność przyjmowania zgłoszeń. W sprawach
pilnych, wymagających szybkiej interwencji –
spotkania ustalane są na odrębnych zasadach,
w możliwie najszybszym terminie, niezależnie od 
kolejności zgłoszenia

Poradnia wydaje opinie oraz orzeczenia. 
Dokumenty wydawane są na pisemny wniosek 
rodzica (opiekuna prawnego) lub pełnoletniego 
ucznia, którego ma dotyczyć. 

z naszych usług
Najważniejsze zasady korzystania

Nasza placówka działa nieodpłatnie, a zgłoszenie 
się do nas jest dobrowolne.

ppp.gryfice.ibip.pl

Sekretariat czynny: 7.30 - 15.30



STYPENDIA STAROSTY
POWIATU GRYFICKIEGO
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