
WYCHOWANIE 

Ochotnicze Hufce Pracy są na mocy                    

Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy  instytucją rynku pracy. 

OHP jest jednostką budżetową, która 

wykonuje zadania państwa na rzecz młodzieży    

w wieku 14 - 18 lat i bezrobotnych do 25 roku 

życia w zakresie zatrudnienia oraz 

przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu 

społecznemu, a także zadania w zakresie 

kształcenia i wychowania. 

Głównym celem działalności OHP jest 

stwarzanie młodzieży warunków prawidłowego 

rozwoju społecznego i zawodowego. 

 

 

 

 

 

 

NAUKA 

W zakresie kształcenia ogólnego OHP 

umożliwia młodzieży uzupełnienie 

wykształcenia podstawowego   oraz 

zawodowego.  

  

 Świadectwo ukończenia szkoły uprawnia 

ucznia do podjęcia dalszej nauki. Nauka w 

Szkole Branżowej trwa 3 lata. Uczeń nabywa 

tytuł pracownika wykwalifikowanego w 

wyuczonym zawodzie. Ponadto młodzież może 

rozwijać swoje zainteresowania i zdolności w 

działających kołach: plastycznym, 

turystycznym, sportowym oraz ekologicznym. 

 

 

 

PRACA 

 Praktyki  odbywają się w zakładach 

pracy znajdujących się na terenie miasta, gminy 

i powiatu. Młodzież zdobywa przygotowanie 

zawodowe w następujących kierunkach: 

kucharz,  tapicer,  ślusarz,  sprzedawca, 

elektryk, blacharz, mechanik,  stolarz, 

fotograf, fryzjer. Przyuczenie trwa od 6 do 22 

miesięcy i kończy się egzaminem 

sprawdzającym przed wewnętrzną komisją 

egzaminacyjną. W Szkole Branżowej nauka 

zawodu trwa 3 lata, uczeń zdaje  egzamin 

zewnętrzny i zdobywa tytuł pracownika 

wykwalifikowanego. Praktyki zabezpiecza 

hufiec pracy. Za wykonywaną pracę uczniowie 

otrzymują wynagrodzenie.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

       -  Szkoła Podstawowa 
      z oddziałami przysposabiającymi  
      do pracy  VII  i  VIII klasa 
 
       - Szkoła  Branżowa I stopnia 

 

 
 

Prywatne Centrum Edukacyjne 

„Szkoły Sukces” 

ul. Mickiewicza 24 

 

                       Komenda Hufca 

 

 

 

 

 

 

 

/Urząd Miasta Białogard/ 

ul. 1 Maja 18 

 

 

WARUNKI PRZYJĘCIA 

 ukończone 14 lat, 

 PESEL,  

 opinia pedagoga - wychowawcy 

klasy  

 zaświadczenie lekarskie na podjęcie 

kształcenia praktycznego, 

 ostatnie świadectwo szkolne, 

 pisemna zgoda rodziców  

- opiekunów prawnych, 

 pozytywna opinia poradni 

psychologiczno – pedagogicznej     

(tylko dla  Szkoły Podstawowej) 

 1 zdjęcie legitymacyjne. 

 

CZEKAMY NA CIEBIE 

 

      OCHOTNICZE HUFCE 

PRACY 

 
 

                   

                   

 

 

   16 –13  HUFIEC  PRACY 

   ul. 1 Maja 18 

   78 – 200 Białogard 

   tel.    94  311 09 23  

        e-mail:   hp16-13@ohp.pl 


