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Ă Praktyki Zagraniczne

Ă Nowoczesny sprzęt 
    komputerowy

Ă Zielone Patio 

Ă Dwie sale gimnastyczne

Ă Trzy sale kuchenne

Ă Sale wyposażone w sprzęt
    multimedialny

Ă Drukarka 3D

Ă Siłownia

Ă Bufet

Ă Boisko szkolne

instagram.com/zsrckuogrodnik



Liceum
Klasa Biologiczno-chemiczna

Przedmioty rozszerzone:
biologia, chemia, język angielski

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
j. polski, matematyka, biologia, chemia

Nauczane języki obce:
j. angielski, (kontynuacja) 
j. niemiecki (kontynuacja lub od podstaw)

 
Zapraszamy uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, 
wiążących swoją przyszłość ze studiami na kierunkach 
przyrodniczych, inżynieryjnych i medycznych. W ramach lekcji 
uczniowie poznają nauki przyrodnicze. Zajęcia prowadzone przez 
wykwalikowaną kadrę pedagogiczną w wyposażonych 
pracowniach.

Dodatkowe zajęcia: 
Wyjazdy i warsztaty z zakresu kosmetologii, wizażu i rehabilitacji  
w nowoczesnej szkolnej pracowni kosmetycznej.

Technikum
Technik żywienia i usług gastronomicznych

Kwalikacje zawodowe:
- branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT)
- HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
- HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Przedmioty rozszerzone:
biologia, j. angielski

Technicy żywienia i usług gastronomicznych zdobywają 
umiejętność sporządzania potraw, racjonalnego żywienia oraz 
obsługi konsumenta. Uczniowie tego kierunku biorą udział w wielu 
konkursach kulinarnych, olimpiadach wiedzy zawodowej, szkolą 
się na warsztatach i kursach organizowanych w ramach zajęć.

Szkoła dysponuje:
3 pracowniami gastronomicznymi oraz tzw. salą barmańską, 
przygotowaną do profesjonalnej obsługi kelnersko-barmańskiej 
wyposażoną w wielofunkcyjny ciśnieniowy ekspres do kawy, 
nakrycia stołowe oraz nowo zakupione blendery barmańskie.

Technik ogrodnik

Kwalikacje zawodowe:
- branża ogrodnicza (OGR)
- OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
- OGR.05. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

Przedmioty rozszerzone:
matematyka, geograa

Technik ogrodnik to zawód dla osób kochających przyrodę. 
Wybierając go młodzież uczy się technologii produkcji roślin 
ogrodniczych, produkcji ekologicznej, zakładania i pielęgnacji 
terenów zieleni, projektowania i wykonywania dekoracji 
roślinnych. Poznaje również sztukę orystyki.

Szkoła dysponuje: 
Wyposażonymi pracowniami, maszynami i sprzętem ogrodniczym, 
sadem szkolnym, ogródkami warzywno-ogrodniczymi. Od wielu lat 
współpracujemy z okolicznymi producentami roślin ozdobnych, 
gospodarstwami oraz szkółkami. W ramach zajęć praktycznych 
uczniowie dbają o przyszkolne tereny zielone szkoły.

Technik eksploatacji portów i terminali

Kwalikacje zawodowe:
- branża spedycyjno-logistyczna (SPL)
- SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach
- SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach

Przedmioty rozszerzone:
matematyka, j. angielski, dodatkowy j. niemiecki

Ukończenie tego kierunku daje szerokie możliwości zatrudnienia w 
portach i terminalach lotniczych, morskich, kolejowych, 
samochodowych i żeglugi śródlądowej. Absolwenci tego kierunku 
mogą podjąć również pracę w charakterze personelu 
pokładowego, technicznego i obsługi pasażerskiej.

 Szkoła dysponuje 
znakomicie wyposażoną pracownię TEPiT. Doposażono ją w sprzęt 
komputerowy i specjalistyczne programy. 

Technik graki i poligrai cyfrowej

Kwalikacje zawodowe:
-  branża poligraczna (PGF)
-  PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac  
   gracznych i publikacji cyfrowych
-  PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Przedmioty rozszerzone:
matematyka, j. angielski.

Technik graki i poligrai cyfrowej przygotowuje i opracowuje 
różnego rodzaju projekty graczne o charakterze informacyjnym  
i reklamowym. Efekt pracy może przybrać postać reklamy  
w prasie, telewizji, internecie, lub na tzw. billboardach, a także 
książek, folderów, ulotek, plakatów itp. Reprezentanci zawodu 
zajmują s ię także tworzeniem opakowań i  etykiet na 
opakowaniach produktów, materiałów reklamowych i wizytówek. 

Szkoła dysponuje:
Wyposażoną pracownię komputerową. Zmodernizowano 
k lasopracownię i  doposażono w sprzęt komputerowy    
i specjalistyczne programy. W szkole znajdują się 3 w pełni 
wyposażone pracownie. Uczniowie otrzymają do dyspozycji 
programy takie jak: Photoshop, CorelDraw, I l lustrator   
czy InDesign.

Branżowa Szkoła
I stopnia

Ten typ szkoły dedykowany jest uczniom, którzy mimo młodego 
wieku są świadomi zawodowo. Szkoła umożliwia zdobycie zawodu 
już po trzech latach nauki i nie ogranicza drogi do uzyskania tytułu 
technika oraz przystąpienia do matury.

Zawody:
Kucharz, piekarz, cukiernik, elektryk, krawiec, sprzedawca, 
magazynier- logistyk, stolarz, monter zabudowy i robót 
wykończeniowych, monter sieci instalacji sanitarnych.
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