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co dalej ….. ?
• Mimo sytuacji, z jaką zmaga się cały świat, rekrutacja do szkół już ruszyła. Masz teraz trochę czasu 

na wybranie klasy, która właśnie dla Ciebie będzie najlepsza lub najlepiej wpasuje się w Twoje           
pasje czy plany na przyszłość.

• Żywienie, weterynaria a może architektura krajobrazu i dbanie o środowisko?

• A może interesuje Cię mechanizacja i agrotronika czy odnawialne źródła energii?

• Wybierając Agrotechnika, wybierasz szkołę, która wchodzi w Sieć Szkół Rolniczych prowadzonych 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

• Posiadamy hale maszyn, poligon do nauki jazdy, boisko sportowe z bieżnią i własny park.

• A może zupełnie nie masz pojęcia i zadajesz sobie pytanie: co dalej? 
Dalej podpowiadamy Ci, na jakich kierunkach możesz podjąć kształcenie zawodowe.



Gdzie jesteśmy ?



Dojazd do szkoły 

Autobus miejski linia 25 (przystanek na terenie szkoły)

Autobus miejski  linia 6 (od ulicy Przytyckiej, 400 m do szkoły) 

Autobus miejski  linia 10 (od ulicy Osiowej, 200 m do szkoły)

Busy  jeżdżące od strony Przytyka (droga 740, 400 m do szkoły)



Kierunki kształcenia 
Technikum 5-letnie

• Technikum Architektury Krajobrazu

• Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

• Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

• Technikum Weterynarii

• Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Szkoła branżowa 3-letnia

• mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

• kucharz

Centrum Kształcenia Ustawicznego





Technikum Architektury 

Krajobrazu



Technikum Architektury 

Krajobrazu

przedmioty punktowane: j. polski, matematyka,  j. obcy, plastyka

Nauczysz się jak:

- dobierać rośliny do urządzania obiektów architektury krajobrazu,

- opracowywać projekty roślinne w obiektach architektury krajobrazu,

- urządzać i pielęgnować roślinne obiekty architektury krajobrazu,

- organizować prace związane z budową oraz konserwacją obiektów 

małej architektury krajobrazu.



Technikum Mechanizacji 

Rolnictwa i Agrotroniki



Technikum Mechanizacji 

Rolnictwa i Agrotroniki
przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. obcy, zajęcia techniczne

Poznasz:

▪ budowę i naprawę pojazdów i maszyn rolniczych,

▪ eksploatację i użytkowanie  maszyn rolniczych,

▪ diagnostykę pojazdów,

▪ sterowanie pracą ciągnika z wykorzystaniem sygnału satelitarnego GPS,

▪ nauczysz się jeździć samochodem, ciągnikiem i kombajnem 

zbożowym.



Technikum Urządzeń i Systemów 

Energetyki Odnawialnej



Technikum Urządzeń i Systemów 

Energetyki Odnawialnej

przedmioty punktowane: j. polski, matematyka,  j. obcy, zajęcia techniczne



Technikum Weterynarii



Technikum Weterynarii

przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, biologia, chemia

Nauczysz się:

▪ badać stan zdrowia zwierząt,

▪ rozpoznawać, zapobiegać i zwalczać choroby zwierząt,

▪ leczyć i pielęgnować zwierzęta.



Technikum Żywienia i Usług 

Gastronomicznych



Technikum Żywienia i Usług 

Gastronomicznych

przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. obcy, zajęcia techniczne

Poznasz zasady:
▪ zdrowego żywienia człowieka,
▪ przyrządzania potraw kuchni staropolskiej 

i nowoczesnej,
▪ dekorowania potraw i stołu,
▪ obsługi kelnerskiej i cateringowej,
▪ organizowania przyjęć i bankietów.



mechanik operator pojazdów 

i maszyn rolniczych
Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne



mechanik operator pojazdów 

i maszyn rolniczych

Nauczysz się:

▪ oceniać stan techniczny oraz naprawiać 
maszyny i pojazdy,

▪ użytkować maszyny i pojazdy rolnicze,
▪ przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz przepisów przeciwpożarowych.



kucharz
zPrzedmioty punktowane: j. polski, matematyka, plastyka, wychowanie fizyczne



kucharz

• Kucharz to osoba, która przyrządza różnego 
rodzaju potrawy, dania, przekąski, ciasta  i desery. 
Profesjonalny kucharz to znakomity rzemieślnik, 
ale także prawdziwy artysta, który potrafi zrobić 
dzieło kulinarne. Kucharz pracujący na stanowisku 
szefa kuchni kieruje zespołem ludzi pracujących 
w kuchni. Jego zadaniem jest zapewnienie 
sprawnej organizacji funkcjonowania kuchni oraz 
odpowiedniej jakości podawanych potraw.



A co jeszcze oferuje nasza szkoła?

• Prawo jazdy kategorii „B” – samochody osobowe
• Prawo jazdy kategorii „T” – ciągniki
• Uprawnienia do użytkowania kombajnów zbożowych
• Staże zagraniczne w państwach Europy Zachodniej

• Wycieczki zawodowe krajowe i zagraniczne
• Kurs baristy
• Kurs barmana
• Kurs diagnosty opryskiwaczy
• Uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin



Nasza szkoła otrzymała akredytację jako indywidualna placówka na samodzielną realizację 
projektów edukacyjnych finansowanych ze środków programu ERASMUS + na okres 
lat 2020-2027 w akcji 1.
Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Ponadto, nasza szkoła otrzymała po raz drugi możliwość udziału w innych projektach, 
ponieważ uzyskaliśmy akredytację w ramach konsorcjum szkół, którego koordynatorem jest 
Stowarzyszenie Szkół Rolniczych i Leśnych EUROPEA Polska. Nasza szkoła jest członkiem 
(i współzałożycielem) tego Stowarzyszenia i zawiązanego konsorcjum, którego celem jest 
realizacja międzynarodowych staży zawodowych dla uczniów szkół rolniczych.



Staże zawodowe uczniów w Danii

Staż zawodowy w ramach projektu   



Staże zawodowe uczniów w Niemczech



Staże zawodowe uczniów we Włoszech



Zapewniamy uczniom 84 miejsca                      

w internacie z wyżywieniem 



Czekamy na Ciebie 




