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Zespół Szkół nr 32  im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego mieszczący się w zabytkowym 

budynku szkolnym przy ul. Ożarowskiej 71 na warszawskiej Woli, to szkoła z ponad 

półwieczną tradycją kształcenia dzieci i młodzieży.

W roku szkolnym 2021/2022 obchodziliśmy
60 – lecie istnienia na warszawskim rynku

oświatowym.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 32 

im. K. K. Baczyńskiego





ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 32 

im. K. K. Baczyńskiego

kształcenie w zawodzie:

technik ortopeda

kształcenie przedmiotów rozszerzonych: język angielski ,

biologia, chemia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

kształcenie w zawodach: 

kucharz, cukiernik, fryzjer, sprzedawca





ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 32 

im. K. K. Baczyńskiego

Mimo, iż nasza szkoła szczyci się wieloletnią tradycją w kształceniu 

zawodowym i tak też kojarzona jest przez uczniów i ich rodziców. 

nasze XCII Liceum Ogólnokształcące od 28 lat osiąga sukcesy 

w dziedzinie integracji społecznej.

Warto podkreślić, że:

nasi dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy wielokrotnie 

odznaczani byli prestiżowymi nagrodami, jak np.: Medal Integracji.

nasi absolwenci z powadzeniem kończą 

studia wyższe, robią karierę naukową i podejmują 

pracę, budując tym samym nowoczesne społeczeństwo.
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im. K. K. Baczyńskiego

Misja Szkoły:

kształcenie i wychowanie młodzieży w poczuciu odpowiedzialności, 

miłości ojczyzny, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata

wspomaganie i rozwój uczniów z uwzględnieniem 

ich indywidualnej sytuacji

nowoczesność i otwartość na nowe wyzwania

włączenie do współpracy uczniów i ich rodziców





ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 32 

im. K. K. Baczyńskiego

Nasze główne atuty to:

dogodna lokalizacja i malownicze otoczenie

niezwykle przyjazna atmosfera

bezpieczeństwo

świetnie wyposażone pracownie



ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 32 

im. K. K. Baczyńskiego

Nasi uczniowie: 

wykazują dbałość o poprawność użycia

i bogactwo ojczystej mowy

kształtują umiejętność poruszania się w obszarze 

nowych technologii

poznają i opisują świat, wykorzystując logiczne

i krytyczne myślenie

dbają o środowisko naturalne



ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 32 

im. K. K. Baczyńskiego

kształcenie w zawodzie:

technik ortopeda



Nasze działania odznaczone zostały prestiżową Złotą 

Tarczą w Ogólnopolskim rankingu szkół „Perspektyw” 

oraz tytułem Szkoła Z awodowa Najwyższej Jakości.
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im. K. K. Baczyńskiego

Technikum nr 23 od 11 lat jest jedyną na Mazowszu

szkołą kształcącą w zawodzie 

technik ortopeda oraz samodzielnym ośrodkiem 

egzaminacyjnym w tym zawodzie.

Nasza praca oparta na tradycyjnych

i nowoczesnych metodach pozwala 
naszym absolwentom 

zdobyć prestiżowy, dobrze płatny 

zawód i kontynuować edukację na 

studiach wyższych, 
zwłaszcza na kierunkach medycznych.



Technik ortopeda

biologia

chemia

anatomia

fizjologia

fizjopatologia

angielski zawodowy 

medyczny

5 lat

30
Patronat

renomowanych firm

branży

ortopedycznej
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nauczycieli 

Warszawskiego 
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Medycznego

Vigo

ORTO-TECH

Warszawskie Zakłady 

Sprzętu 

Ortopedycznego

Zakład Ortopedyczny 

Pod Słowikiem - Stopa

Liczba 

uczniów

Przedmioty 

rozszerzone

Języki obce

Cykl 

kształcenia

Przedmioty 

zawodowe

Profil

1 Ta 1 Tb

Klasy w Technikum nr 23 im. Fryderyka Skarbka





Przedmioty 

zawodowe 

teoretyczne

Kształcenie

Wykształcenie 

zainteresowań 

i umiejętności 

z zakresu nauk 

o zdrowiu

Prowadzone są 

w formie praktycznej 

i teoretycznej

Zajęcia praktyczne 

z zakresu: biochemii, 

biologii molekularnej, 

mykologii, 

mikrobiologii oraz 

genetyki

Są to:

-biomechanika w

ortopedii

-pracownia sprzętu

ortopedycznego

i rehabilitacyjnego

-materiałoznawstwo

Uczniowie realizują 

projekty naukowo-

badawcze z zakresu 

medycyny 

doświadczalnej 

i klinicznej

Zajęcia prowadzone 

w formie warsztatów 

i laboratoriów w 

Instytutach WUM

Katedra 

Patomorfologii 

Warszawskiego 

Uniwersytetu 

Medycznego

Klasy w Technikum nr 23 im. Fryderyka Skarbka

Przedmioty 

rozszerzone

Część godzin 

prowadzona jest 

w formie warsztatów 

i laboratoriów



Kształcenie zawodowe 

praktyczne

Możliwość 

korzystania 

z nowoczesnych 

pracowni do nauki 

zawodu

Wyposażenie 

pozwalające 

kształcenie 

podstawowych 

technik 

ortopedycznych

Nauka metod 

wytwarzania sprzętu 

ortopedycznego

Nowoczesne 

technologie na miarę 

XXI wieku

Nauka obsługi 

drukarki 3D, która jest 

na wyposażeniu 

szkoły

Klasy w Technikum nr 23 im. Fryderyka Skarbka
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kształcenie przedmiotów rozszerzonych: język angielski ,

biologia, chemia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie



„Integracja to MY”

Liczba 

uczniów

1A
  Medyczno-socjalnyProfil
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      Społeczno- prawna

32
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Klasy w XCII LO z Oddziałami Integracyjnymi

Po zakończeniu – egzamin 

maturalny



Liczba 

uczniów

1ai
  Społeczno-psychologicznyProfil
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3 uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi 

+ 17 uczniów
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1bi
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20
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geografia

WOS

Elementy psychologii 

i socjologii
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personalne i społeczne

Języki obce

Cykl 

kształcenia 4 lata 4 lata

1ci
Społeczno- prawny

20 
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potrzebami edukacyjnymi 

+ 17 uczniów

4 lata

Klasy w XCII LO z Oddziałami Integracyjnymi
„Integracja to MY”
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Kształcenie przedmiotów rozszerzonych

Biologia

Chemia

Geografia

Klasy w XCII LO z Oddziałami Integracyjnymi

nauka przedmiotów przyrodniczych w bardzo dobrze wyposażonych 

pracowniach przedmiotowych

mikroskopy optyczne pozwalające na samodzielną pracę uczniów 

oraz mikroskop optyczny z kamerą cyfrową do wspólnej pracy 

z nauczycielem

zbiór preparatów mikroskopowych do każdego działu biologii, 

modele szkieletów oraz stół sekcyjny, dający możliwość  

samodzielnych badań z zakresu anatomii roślin i organów zwierząt

sprzęt laboratoryjny oraz odczynniki dają możliwość  prowadzenia 

eksperymentów z zakresu biologii molekularnej, biochemii i fizjologii

nowoczesny stół demonstracyjny na podwyższeniu z zamontowanym 

dygestorium i kamerą cyfrową



Kształcenie przedmiotów rozszerzonych

Biologia

Chemia

Geografia

Klasy w XCII LO z Oddziałami Integracyjnymi

standardem w Naszej Szkole są tablice multimedialne w salach 

lekcyjnych

w Naszej Szkole spotkasz życzliwych i kompetentnych nauczycieli 

legitymujących się stopniem naukowym doktora, którzy posiadają 

wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć w szkole oraz w 

państwowych uczelniach wyższych

wybierając klasę o profilu biologiczno – chemicznym w Naszej Szkole, 

dajesz sobie szansę, późniejszego wyboru różnorodnych kierunków 

studiów na uczelniach medycznych, przyrodniczych i politechnicznych



Kształcenie przedmiotów rozszerzonych

Historia 

WOS

Klasy w XCII LO z Oddziałami Integracyjnymi

nauczanie historii i WOS-u oparta jest o kształtowanie umiejętności 

analitycznych, chronologicznych oraz na tworzeniu narracji. Na lekcji 

zapewniona jest przestrzeń na wyrażanie przez uczniów ich opinii

nauczysz się:

• analizować teksty źródłowe

• myśleć chronologicznie

• odróżniać fakty od opinii

• dostrzegać złożoności w historii i we współczesnym świecie

• porównywać wydarzenia

• argumentować, dowodzić oraz dociekać

• dostrzegać wydarzenia z różnych perspektyw

• aktywnie pracować z filmem edukacyjnym



Kształcenie przedmiotów dodatkowych

Elementy 

anatomii 

i patologii 

człowieka

Klasy w XCII LO z Oddziałami Integracyjnymi

kształcenie prowadzone przez pracowników naukowych i wykładowców 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

kształcenie teoretyczne i praktyczne oparte na metodach pracy 

laboratoryjnej – mikroskopowe badanie preparatów tkankowych, 

doświadczenia medyczne, obserwacje i analiza wyników badań 

uczniowskich prowadzonych na materiale medycznym

nauka w nowoczesnych pracowniach biologicznych i chemicznych



Kształcenie przedmiotów dodatkowych

Kompetencje 

personalne

i społeczne 

Klasy w XCII LO z Oddziałami Integracyjnymi

przedmioty prowadzone przez pracowników naukowych warszawskich 

uczelni wyższych, w tym Akademii Pedagogiki Specjalnej 

im. Marii Grzegorzewskiej

umowa patronacka z Akademią Pedagogiki Specjalnej 

im. Marii Grzegorzewskiej

kształcenie oparte o metody warsztatowe, aktywizujące, projekt 

edukacyjny, gry i zabawy edukacyjne

udział w wykładach i ćwiczeniach uczelni wyższych dot. zagadnień 

psychologii i pedagogiki ogólnej, wiedzy o osobach z 

niepełnosprawnościami, szeroko rozumianej integracji społecznej



Kształcenie przedmiotów dodatkowych

Kompetencje 

personalne

i społeczne 

Klasy w XCII LO z Oddziałami Integracyjnymi

prowadzenie badań i obserwacji zachowań, zwyczajów i norm 

obowiązujących we współczesnym społeczeństwie 

oraz w poszczególnych grupach społecznych

nasi nauczyciele największy nacisk kładą na zajęcia praktyczne, w tym 

warsztaty, które pozwalają nabyć i doskonalić umiejętności pracy 

terenowej, prowadzenia obserwacji, wywiadu 

oraz badań psychologiczno – pedagogicznych



Kształcenie przedmiotów dodatkowych

Elementy 

prawa

Klasy w XCII LO z Oddziałami Integracyjnymi

kształcenie prowadzone przez doświadczonych nauczycieli, 

posiadających kompleksową wiedzę z zakresu prawa

nauczanie oparte o metody aktywnej analizy aktów prawnych, języka 

prawniczego, wyjątków prawnych oraz casusów

program nauczania w klasie humanistyczno – prawnej dostosowany do 

wymagań egzaminacyjnych uczelni wyższych



Kształcenie uczniów o SPE

Klasy w XCII LO z Oddziałami Integracyjnymi

liczebność uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych wynosi 

od 3 do 5 osób w zależności od rodzaju niepełnosprawności

kandydat jest zobowiązany przedstawić komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej 

aktualne orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej z adnotacją, że 

dotyczy ona kształcenia na okres szkoły ponadpodstawowej

Do oddziału integracyjnego przyjmowani będą tylko i wyłącznie uczniowie z:

• niepełnosprawnością ruchową

• niepełnosprawnością sprzężoną (Zespół Aspergera i niepełnosprawność ruchowa)

• niedosłuchem

• zagrożeniem niedostosowaniem społecznym lub niedostosowaniem społecznym

• niedowidzący

• przewlekle chorzy

• ze spektrum zaburzeń autystycznych (w tym Zespół Aspergera)
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im. K. K. Baczyńskiego

kształcenie w zawodach: 

kucharz, cukiernik, fryzjer, sprzedawca



20

3 - 5 uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

+ 15 -17 uczniów

kucharz, cukiernik, fryzjer, 

sprzedawca

1Awi

Liczba 

uczniów

wielozawodowe - integracyjneProfil

Zawody

1Bwi

Języki obce

Cykl 

Kształcenia
3 lata

Po zakończeniu – egzamin 

zawodowy

Branżowa Szkoła I stopnia nr 39

Praca zawodowa lub/i Szkoła 

Branżowa II stopnia 



Branżowa Szkoła I stopnia nr 39

Kształcenie w Szkole Branżowej

kształcenie ogólne na poziomie podstawowym na 

terenie szkoły 2-3 razy w tygodniu

kształcenie zawodowe praktyczne 2-3 razy

w tygodniu odbywa się u pracodawcy

uczeń indywidualnie zawiera umowę z pracodawcą

i dostarcza do szkoły przed rozpoczęciem roku 

szkolnego

kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się na 

teoretycznych turnusach trwających 4 tygodnie 

w każdym roku szkolnym w Centrach Kształcenia 

Zawodowego na terenie województwa 

mazowieckiego



Kształcenie uczniów o SPE

Branżowa Szkołą I stopnia nr 39

Liczebność uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych wynosi 

od 3 do 5 osób w zależności od rodzaju niepełnosprawności

Kandydat jest zobowiązany przedstawić komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej aktualne 

orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej z adnotacją, że dotyczy ona 

kształcenia na okres szkoły ponadpodstawowej oraz zaświadczenia od lekarza medycyny 

pracy

Do oddziału integracyjnego przyjmowani będą tylko i wyłącznie uczniowie z:

• niepełnosprawnością ruchową;

• niepełnosprawnością sprzężoną (Zespół Aspergera i niepełnosprawność ruchowa);

• niedosłuchem;

• zagrożeniem niedostosowaniem społecznym lub niedostosowaniem społecznym;

• niedowidzący;

• przewlekle chorzy;

• ze spektrum zaburzeń autystycznych (w tym Zespół Aspergera)



Nasze osiągnięcia i działania dodatkowe

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 32 

im. K. K. Baczyńskiego

organizujemy akcje i uroczystości o charakterze lokalnym i ogólnopolskim 

jak: Sprzątanie Świata, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, IV 

Bieg Erasmusa, Eko z Twoją Wolą

z inicjatywy uczniów bierzemy udział w akcjach charytatywnych:  Szlachetna 

Paczka dla najbardziej potrzebujących rodzin z naszego otoczenia, zbiórka 

nakrętek plastikowych, zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska, życzenia 

świąteczne, kartka dla Weterana, Maraton Pisania Listów, #SzkołaPamięta

nasze programy edukacyjne, profilaktyczne to: Szkoła Pozytywnego Myślenia 

– komunikacja bez przemocy, mediacje w szkole



Nasze osiągnięcia i działania dodatkowe

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 32 
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projekty edukacyjne realizowane w szkole to m.in.: BohaterOn,

Człowiek i Czas – Uczenie (d) o starości, Festiwal Nauki, Warszawskie 

Inicjatywy Edukacyjne, Instaling, eTwinning, Erasmus+

nasi uczniowie uczestniczą w licznych konkursach i olimpiadach takich jak: 

Olimpus, Olimpiada Wiedzy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością –

I miejsce, Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Skamandra –

I miejsce, Olimpiada o Zdrowym Stylu Życia, Warszawska Olimpiada 

Młodzieży – zdobywcy podium w piłce ręcznej i biegach przełajowych, 

Wolontriacki konkurs „Ośmiu Wspaniałych” – zdobywcy tytułu, Konkurs 

Fundacji „Warszawska Kreatywna Młodzież” na innowację technologiczną –

finaliści



Nasze osiągnięcia i działania dodatkowe
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nasze Technikum nr 23 im. Fryderyka Skarbka odznaczone tytułem 

„Złotej Szkoły” Rankingu Techników Perspektyw w roku 2022 za 11 miejsce 

w Warszawie wśród techników m.st.

prowadzimy szkolny Wolontariat „Dobra Wola”

organizujemy Letnią Spartakiadę Integracyjną



Odwiedź nas lub zadzwoń 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 32 

im. K. K. Baczyńskiego

Ul. Ożarowska 71 Warszawa – Wola

tel. 22 836 – 40 – 62 

Zobacz nas w sieci:

www.zs32.edu.pl

ZespolSzkolNr32ImKKBaczynskiego

@zs32_baczynski

http://www.zs32.edu.pl
https://www.facebook.com/ZespolSzkolNr32ImKKBaczynskiego
https://instagram.com/zs32_baczynski



