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       Ó S M O K L A S I S T O 

przed Tobą trudny okres: egzaminy, a także czas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. To najlepszy

moment aby zastanowić, co chcesz robić w przyszłości, jaki zawód wykonywać, co ze sobą zrobić po 

skończeniu podstawówki???? Wiąże się to z wyborem szkoły, która zapewni Ci odpowiednie 

przygotowanie na wymarzone studia,  czy też pozwoli na uzyskanie zawodu, w którym chciałbyś się 

realizować. Chcemy przestawić Ci bliżej naszą placówkę oraz ofertę edukacyjną.

Nasza szkoła Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie 

powstała w 1956 roku. Przez lata swojej działalności wychowała wielu lekarzy, prawników, polityków, 

ogrodników, rolników, przedsiębiorców, informatyków itd. Na pewno wielu Twoich bliskich kształciło się 

właśnie u nas.

Posiadamy szeroką ofertę edukacyjną o różnorodnych kierunkach. W tym roku prowadzimy 

nabór do:

1. Liceum ogólnokształcącego w klasach:

• kosmetyczno-rehabilitacyjna 

Absolwenci tego profilu przygotowani są do egzaminu maturalnego z zakresu 

rozszerzonego z biologii i chemii oraz studiów na kierunkach medycznych i 

przyrodniczych (m. in. medycynie, stomatologii, farmacji, położnictwie, fizjoterapii, 

dietetyki, kosmetologii, analityki, pielęgniarstwie, weterynarii, biotechnologii, 

bioinformatyki, ochronie środowiska, leśnictwie, rolnictwie, psychologii, wychowaniu 

fizycznym) 

2. Technikum w zawodach:

• technik geodeta

Geodeta jest najbardziej nowoczesnym, praktycznym oraz atrakcyjnym zawodem na rynku

pracy. Geodezja ma szczególne znaczenie w rozwoju wielu dziedzin społeczno-

gospodarczych kraju. Geodeci uczestniczą w procesach planistycznych, projektowych i 

budowlanych, w realizacji różnego rodzaju budowli naziemnych, nadziemnych i 

podziemnych, a w szczególności: prowadzą obsługę montażu budowli, dokonują pomiaru 

odkształceń i przemieszczeń budowli, prowadzą końcową inwentaryzację powykonawczą.

Do zadań geodety należą również regulacje stanu prawnego nieruchomości.

W pracach wykorzystuje nowoczesne elektroniczne instrumenty geodezyjne 

współpracujące z siecią satelitarną, jak również techniki komputerowe z wykorzystaniem 

specjalistycznych programów geodezyjnych i projektowych. 

• technik ogrodnik

Technik ogrodnictwa to zawód pełen możliwości. Postrzegany często mylnie jedynie jako 

umiejętność koszenia trawnika i przycinania drzewek, w rzeczywistości daje ogromne 

możliwości na rynku pracy. Szeroki zakres kompetencji otwiera drzwi do różnych 

wariantów ścieżki kariery zawodowej. Absolwent kierunku pozyskuje obszerną wiedzę i 

umiejętności w zakresie produkcji roślin ozdobnych, produkcji szkółkarskiej drzew 

owocowych i ozdobnych, upraw owoców, warzyw, grzybów i ziół, ale również w obszarach

projektowania, urządzania i pielęgnowania terenów zieleni oraz bukieciarstwa, 

wykonywania kompozycji i instalacji florystycznych. Warto również pamiętać, że program 

nauczania obejmuje podstawy zarządzania własnym przedsiębiorstwem produkcyjnym 

oraz pozyskiwania dotacji na działalność. 

• technik Grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się przygotowywaniem materiałów do 

drukowania. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe programy do 

składu komputerowego. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, 

fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów 

graficznych. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne w tym bannery, 

buttony oraz strony internetowe. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest obecny niemal w 

każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach 

cyfrowych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd bannerów 

internetowych, design stron internetowych, ulotek, gazet, czasopism kolorowych oraz 

książek.



• technik eksploatacji portów i terminali

Technik eksploatacji portów i terminali należy do zawodów z branży transportowo-

logistycznej. Nie dotyczy więc wyłącznie pracy na lotniskach i w portach, jak sugeruje 

nazwa, ale wszędzie tam, gdzie konieczne jest posiadanie wiedzy logistycznej – z zakresu 

magazynowania, załadunku, przeładunku i rozładunku, transportu dalekiego i 

wewnętrznego, obsługi pasażerów i transportu pasażerskiego oraz prowadzenie 

dokumentacji m.in. eksploatacyjnej.

• technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód, który łączy w sobie umiejętności 

kucharza, doradcy żywieniowego i organizatora usług gastronomicznych. Technik 

żywienia i usług gastronomicznych posiada umiejętności oceniania jakości żywności, 

dobierania parametrów jej przechowywania, sporządzania potraw, dekorowania, 

porcjowania i serwowania zgodnie ze sztuką obsługi konsumenta. Potrafi zaplanować i 

ocenić sposób żywienia różnych grup ludności, zorganizować produkcję gastronomiczną,

jak również zaplanować i zrealizować usługi gastronomiczne. 

3. Szkoły branżowej I stopnia 

• kucharz

• wielozawodowa w zawodach cukiernik, piekarz, operator maszyn leśnych, drukarz 

offsetowy, operator procesów introligatorskich, fotograf 

Nauka w naszej szkole odbywa się w pełni wyposażonych salach. Posiadamy salę kosmetyczną,

nowoczesne sale multimedialne, doposażone zaplecza edukacyjne dla technikum. Dla sportowców 

nowoczesne boisko szkolne, dwie sale gimnastyczne, siłownię. Różnorodny sprzęt uzyskujemy dzięki 

udziałom w projektach edukacyjnych, w których uczestniczą nasi uczniowie uzyskując dodatkowe  

kwalifikacje. Poza tym nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wielu olimpiadach i 

konkursach przedmiotowych, w których osiągają wysokie wyniki. Takie osiągnięcia są możliwe dzięki 

wykwalifikowanej kadrze. Nasi nauczyciele podchodzą do swojej pracy z pasją i entuzjazmem, a do 

każdego ucznia z empatią. Poza nauką nasi uczniowie działają w wielu stowarzyszeniach i kołach 

zainteresowań. Tradycją naszej szkoły jest wolontariat oraz honorowe krwiodawstwo. Atutem naszej 

szkoły jest również lokalizacja. Blisko PKP i PKS, dużo miejsc parkingowych.

 

DOŁĄCZ DO NAS!!!!   ZAPRASZAMY!!!DOŁĄCZ DO NAS!!!!   ZAPRASZAMY!!!

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej:  

http://zsrcku.powiatsochaczew.pl/?fbclid=IwAR1m0Qzeh7NxGl805ykIbR0H9u3CUb-9sSNTrbfJ0vJcnhomHejlnmTizkA

fanpage'u na facebooku

https://www.facebook.com/OgrodnikSochaczew/ 


