Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Lecha Wierusza w Świebodzinie
realizuje zadania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające poziom rozwoju psychofizycznego ucznia i jego sytuację rodzinną
Zasadnicza Szkoła Zawodowa umożliwia zdobycie zawodu: mechanik pojazdów
samochodowych, kucharz, stolarz, tapicer, piekarz oraz pracownik pomocniczy
obsługi hotelowej
Zawód mechanik pojazdów samochodowych
zapewni przygotowanie do pracy w warsztatach
i serwisach samochodowych: prace konserwacyjne
i naprawcze samochodów osobowych i zespołów
samochodowych; kontrola stanu technicznego
zespołów i układów samochodowych oraz regulacje
i sprawdzanie działania pojazdu za pomocą urządzeń
diagnostycznych
na
uniwersalnych
i specjalizowanych
stanowiskach
obsługowonaprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich
i monterskich.
Do zadań wykonywanych przez kucharza należą
wszystkie czynności związane z przygotowywaniem
potraw i napojów w zakładach gastronomicznych oraz
zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów
kulinarnych.

Stolarze mogą
znaleźć pracę
w zakładach
przemysłu drzewnego - meblarskiego, stolarki
budowlanej, opakowań i innych wyrobów, w działach:
skład materiałów, suszarnia materiałów drzewnych,
hydrotermiczna i plastyczna obróbka drewna,
konserwacja i zabezpieczanie materiałów, ręczna
i maszynowa obróbka drewna i tworzyw drzewnych,
modelarnia, klejarnia, wykończalnia, montownia,
pakowalnia i magazyn wyrobów.
Tapicer może być zatrudniony w zakładach produkujących i naprawiających wyroby
tapicerowane oraz prowadzących prace dekoratorsko-tapicerskie na stanowiskach pracy:
przygotowania, trasowania i rozkroju materiałów tapicerskich, wykonywania operacji szycia
i przeszywania, wykonywania części tapicerowanych i ich montażu w wyrobach
tapicerowanych itp.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz
może podejmować pracę w zakładach piekarskich rzemieślniczych
i
przemysłowych,
zakładach
gastronomicznych oraz w punktach zbytu pieczywa.
Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej będą
posiadali umiejętności potrzebne do wykonywania:
prac porządkowych w części noclegowej hotelu, prac
pomocniczych związanych z obsługą konsumenta,
czynności porządkowych w części gastronomicznej
obiektu noclegowego oraz innych prac pomocniczych
na terenie hotelu.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
Celem szkoły jest przygotowanie uczniów do podjęcia
aktywności zawodowej lub „parazawodowej”
w warunkach pracy chronionej lub warsztatach terapeutycznych lub własnym gospodarstwie
domowym.

Grupy wychowawcze (Internat)
W grupach wychowawczych zapewniamy
wyżywienie
i
całodobową
opiekę,
posiadamy ładnie wyposażone sypialnie
i świetlice, salę komputerową oraz siłownię.

