
Ośrodek Szkolenia 
i Wychowania OHP

w OleśnieNasz cel wyposażenie w uprawnienia
i umiejętności zawodowe 
niezbędne na rynku pracy
w kraju i za granicą

USŁUGI

GASTRONOMICZNE

CATERING

gotowanie na ekranie

catering

konkursy

wynajem sal wykładowych

wynajem pokoi gościnnych

Ośrodek Szkolenia i Wychowania
OHP w Oleśnie

ul. Wielkie Przedmieście 41
46-300 Olesno

tel./fax +48 34 358 46 23/52
sekretariatosiw@ohp.opole.pl

Internat

ul. Budowlanych 3
46-300 Olesno

tel. +48 34 358 24 51
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WYJŚCIA NA KRYTY BASEN, LODOWISKO, ORLIK, HALĘ SPORTOWĄ
ORAZ WYCIECZKI KRAJOZNAWCZE I ROWEROWE

Posiadamy bogatą ofertę zajęć 
popołudniowych w ramach 
kółek i sekcji zainteresowań

kółko plastyczne

kółko medialne

kółko ekologiczno-krajoznawcze

kółko sportowe

kółko artystyczne

REALIZACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnie
znajduje się również Młodzieżowe Centrum Kariery

zajęcia z doradcą zawodowym
porady oraz przygotowanie młodzieży do
planowania kariery zawodowej
pośrednictwo pracy w kraju i za granicą
poradnictwo zawodowe

Warsztaty szkoleniowo-produkcyjne
realizują zlecenia w zakresie:

szafy
biurka
regały
tapczany

półki wiszące
stoły konferencyjne
kuchnie na wymiar
komody

Zapewniamy naukę w zawodach:

kucharz
stolarz
ślusarz
murarz-tynkarz

Warunki przyjęcia:

ukończenie 15-tego a nieukończenie 
18-tego roku życia
ukończenie szkoły podstawowej
problemy z nauką w szkole macierzystej

na własnych warsztatach 
szkoleniowo-produkcyjnych.

Bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie
i internacie siedem dni w tygodniu 

pod opieką wykwalifikowanej kadry

GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH
z przyuczeniem do wykonywania

określonej pracy w dowolnym zawodzie

ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
nauka w dowolnym zawodzie

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
dla dorosłych, nabór do kl. VII

z przyuczeniem do wykonywania
określonej pracy w dowolnym zawodzie

REKRUTACJA
Wykorzystaj swoją szansę

i realizuj kształcenie na poziomie

Dokumenty niezbędne przy rekrutacji:

podanie do OHP

kwestionariusz osobowy

ostatnie świadectwo szkolne

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej

opinia pedagoga z poprzedniej szkoły

skrócony odpis  aktu urodzenia z potwierdzeniem

stałego zameldowania

4 fotografie legitymacyjne

zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na zawarcie 

umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

zaświadczenie o dochodach w rodzinie w przypadku

ubiegania się o zakwaterowanie w internacie
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