OCHOTNICZE HUFCE PRACY

OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA
42-523 Dąbrowa Górnicza ul. Ząbkowicka 44
Tel 032 268 07 64
Fax 032 261 01 81

INFORMACJA
Ośrodek Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Dąbrowie Górniczej
ogłasza nabór dziewcząt i chłopców na rok szkolny 2016/2017:
 do klasy pierwszej, drugiej lub trzeciej Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi
do pracy
 do klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Warunki przyjęcia:
 ukończony 15 rok życia najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych
(tj. do 1 września),
 trudna sytuacja rodzinna i materialna,
 ukończenie szkoły podstawowej (dot. Gimnazjum),
 ukończenie Gimnazjum (dot. ZSZ),
 stan zdrowia zgodny z wymaganiami stawianymi dla danego kierunku przyuczenia
lub nauki zawodu,
 dostarczenie aktualnej opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
 złożenie kompletu wymaganych dokumentów (druki do pobrania w sekretariacie).

Podopieczni przebywają w Ośrodku i w internacie na zasadzie dobrowolności, za
poświadczoną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Ośrodek spełnia następujące funkcje:
 umożliwia młodzieży uzupełnienie wykształcenia ogólnego, uzyskanie kwalifikacji
zawodowych lub przekwalifikowania zawodowego,
 prowadzi działalność wychowawczą, profilaktyczną

i resocjalizacyjną wśród

młodzieży,
 zapewnia podopiecznym warunki do nauki i możliwie wszechstronnego rozwoju
osobowości,
 organizuje czas wolny młodzieży w kołach zainteresowań.

W trakcie pobytu młodzież pozostaje pod całodobową opieką wykwalifikowanej
kadry opiekuńczo-wychowawczej.
Otrzymuje

również

wsparcie

o

charakterze

socjalnym

w

postaci

zakwaterowania i wyżywienia!

Poza realizacją obowiązku szkolnego zapewniamy przyuczenie do pracy lub
naukę w zawodach:
w Gimnazjum

– kucharz, ogrodnik, murarz-tynkarz, fryzjer

w ZSZ

- kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer

Uczestnik za wykonywaną pracę w danym zawodzie otrzymuje wynagrodzenie.
Czas przyuczenia lub nauki zawodu liczy się jako udokumentowany okres pracy.

Przed zgłoszeniem prosimy o kontakt telefoniczny
Tel. (32) 268-07-64

OCHOTNICZE HUFCE PRACY
ŚLĄSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA W KATOWICACH

Ośrodek Szkolenia i Wychowania
43-460 Wisła, ul. 11 Listopada 35
tel. (33) 855-50-72

facebook.com/osiw.wisla

e-mail: 12-34_wisla@wp.pl

Ośrodek Szkolenia i Wychowania
w Wiśle
ogłasza nabór na rok szkolny 2016/2017 do:

 1, 2, 3 klasy Gimnazjum dla Młodzieży z klasami przysposabiającymi do
pracy zawodowej z przyuczeniem do zawodu: kucharz i ogrodnik,
 1, 2, 3 klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ w Ustroniu z nauką
zawodu kucharz oraz w klasie wielozawodowej (praktyki w zakładach
rzemieślniczych).

Informacje o Ośrodku
Internat męski, w którym zapewniamy

30 uczestnikom OHP całodobową

opiekę wychowawczą i socjalną. Młodzieży przebywającej w internacie
zapewniamy bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie w pokojach 4
osobowych.
Uczestnikom zapewniamy doskonałe warunki do nauki i rozwijania swoich
zainteresowań. Do ich dyspozycji jest:
 sala komputerowa z dostępem do internetu,

 świetlica,

 bardzo dobrze wyposażona siłownia

 możliwość

korzystania

sali

bilardowej,

tenisa

stołowego,

kortu

tenisowego i boiska.

Przyuczenie i nauka zawodu
Gimnazjum dla Młodzieży ZDZ Ustroń:
przyuczenie do wykonywania określonej
pracy ( podczas nauki w gimnazjum) trwa
maksymalnie 22 miesiące. Przez okres
przyuczenia w klasie II i III uczestnik OHP
ma
status
pracownika młodocianego i otrzymuje
wynagrodzenie w wysokości 4% średniej
krajowej. W klasie I-szej uczestnicy mają
status
ucznia
i
nie
otrzymują
wynagrodzenia.
Zajęcia
praktyczne
odbywają się pod kierunkiem instruktorów
zawodu (kucharz, ogrodnik) na terenie
naszego Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „RELAKS” w Wiśle.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w ZDZ Ustroń
oraz w ZSP w Istebnej: nauka zawodu
(zasadnicza szkoła zawodowa) trwa 3 lata
niezależnie od kierunku szkolenia zawodowego.
Uczestnik w tym okresie jest pracownikiem
młodocianym i z tytułu umowy o pracę otrzymuje
wynagrodzenie w wysokości 4, 5, 6 % średniej
krajowej w zależności od roku nauki. Praktyczna
nauka zawodu kucharz lub ogrodnik odbywa się
w
naszych
Warsztatach
SzkoleniowoProdukcyjnych
Ośrodka
SzkoleniowoWypoczynkowego „RELAKS” w Wiśle oraz u rzemieślników na terenie
powiatu cieszyńskiego. Podpisanie za pośrednictwem OHP indywidualnej
umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z rzemieślnikami jest
bezpłatne!

Warunki przyjęcia do OSiW OHP
Kandydat na uczestnika OHP musi mieć ukończone 15 lat i nie przekroczone
18 lat. Wymagane dokumenty kandydata na uczestnika:










kwestionariusz osobowy,
ksero ostatniego świadectwa z promocją,
zdjęcie legitymacyjne,
opinia z poradni psychologiczno pedagogicznej z adnotacją „zaleca się
kształcenie w strukturach OHP”,
opinia pedagoga lub wychowawcy z poprzedniej szkoły,
zaświadczenie lekarskie o możliwości wykonywania pracy w określonym
zawodzie,
wyciąg aktu urodzenia – ksero,
poświadczenie zameldowania,
zaświadczenie o zarobkach,

W przypadku kandydatów do ZSZ nie wymaga się opinii z poradni
psychologiczno-pedagogicznej.

Do zobaczenia!

