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1.Ośrodek Szkolenia i Wychowania prowa-

dzi nabór do: 
- VII   klasy szkoły podstawowej 
- VIII klasy Szkoły podstawowej 
- I,II, III klasy Szkoły Branżowej 

2.O przyjęcie do ośrodka mogą ubiegać 
się osoby, które ukończyły 15 rok życia 
oraz szkołę podstawową. 

3.Kandydaci składają podania o przyjęcie 
do szkoły osobiście lub przesyłają pocz-
tą. 

4.Wymagane dokumenty : 
• podanie o przyjęcie 
• trzy zdjęcia, 
• ostatnie świadectwo szkolne, 
• skrócony odpis aktu urodzenia, 
• potwierdzenie zameldowania, 
• PESEL, 

Zasady naboru 
 i wymagane dokumenty : 

Szkoła dla Dorosłych 

w Ośrodku Szkolenia  
i Wychowania OHP w Mielenku 

Drawskim 

Ośrodek Szkolenia         
i Wychowania OHP 

w Mielenku Drawskim 

Free Wi-Fi na terenie Internatu 



W Mielenku Drawskim, jest jednostką organi-

zacyjną Zachodniopomorskiej Wojewódz-

kiej Komendy OHP z siedzibą w Szczecinie. 

Ośrodek położony jest wśród drzew i zieleni,  

w cichej okolicy, która zapewnia warunki do 

nauki  i wypoczynku. Ośrodek posiada własne 

zaplecze gastronomiczne, oraz stołówkę. Dla 

uczestników przygotowano 75 miejsc sypial-

nych w 3 i 4 osobowych pokojach. Nauka w 

szkole trwa trzy dni w tygodniu, pozostałe dwa 

to praktyczna nauka zawodu. Zajęcia odbywa-

ją się na terenie Ośrodka, dlatego pobyt tu 

jest w pełni bezpieczny. 

 

Koło sportowe 

Zajmuje się rozwojem fizycz-
nym naszej młodzieży, orga-
nizuje mecze piłkarskie, za-
wody sportowe, wyjazdy na 
turnieje. Propaguje zdrowy 
styl życia. 

Koło Turystyczne 
 

Rozbudza zainteresowania do 
podróży, rozwija wrażliwość 
na piękno przyrody, aktywnie 
uczestniczy w życiu kultural-
nym ośrodka.  

Pracownia komputerowa 

Ośrodek posiada pracownię 
komputerową, w której odby-
wają się zajęcia informatyki, 
lub zajęcia popołudniowe dla 
zainteresowanych. 
 

Koło plastyczne 

Zajmuje się rozwijaniem zdol-
ności artystycznych, wykonywa-
niem prac plastycznych różnymi  
technikami, rozwija wrażliwość, 
pobudza wyobraźnię. 

Samorząd uczestników 

Organizuje uroczyste apele, 
prowadzi gazetkę ścienną, 
wdraża młodych ludzi do 
pracy, uczy odpowiedzialno-
ści za działania grupowe 

1. Możliwość uzyskania wykształcenia i zdobycie  
     kwalifikacji zawodowych w kierunkach: 
     - stolarz, 
     - murarz 
     - kucharz, 
     - ślusarz 
2. Podwyższenie kwalifikacji zawodowych  (wózki    

widłowe lub prawo jazdy ) 

3. Zatrudnienie w charakterze pracowników młodocia-
nych (comiesięczne wynagrodzenie) 

4. Opiekę pedagogiczno—wychowawczą: 

- zajęcia na lodowisku 

- zajęcia w domu kultury 

- możliwość treningu w sekcji sportowej 

5. Internat z bazą dydaktyczną do nauki  

6. Zajęcia praktyczne w dobrze wyposażonych po-
mieszczeniach warsztatowych, 

- 2 letni okres zatrudnienia liczący się do emerytury 

- comiesięczne wynagrodzenie 

7. Halę sportową. 

8. Bezpłatne wyżywienie i pobyt 

9. Udział w międzynarodowej wymianie młodzieży 

10. Udział w zawodach szczebla wojewódzkiego i regio-
nalnego 

Przygotowanie zawodowe uczestników odbywa się we 

własnych warsztatach szkoleniowych, zabezpieczających 

realizację programu nauczania oraz realizację zadań pro-

dukcyjnych. Warsztaty szkoleniowe w Ośrodku tworzą 

warunki do właściwego procesu dydaktycznego i  zapew-

niają uczestnikom bezpieczeństwo i higienę pracy. 

Praca Ośrodka :  Oferujemy : 

Warsztaty Szkoleniowe : 

Ośrodek Szkolenia  

i Wychowania : 

Swoje pasje młodzież 

może realizować również 

indywidualnie poza kołami zainteresowań. 


