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OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2021/2022
ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY
Lubisz zwierzęta, interesujesz się mechanizacją zastanawiasz się nad alternatywnymi źródłami
energii to nasza szkoła jest idealna dla Ciebie.
U nas nie będziesz się nudził, zawsze będzie się coś działo
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego jest szkołą kształcącą od 76 lat młodzież i dorosłych w
kierunkach rolniczych i kierunkach związanych z wielofunkcyjnym rozwojem obszarów wiejskich. Szkoła mieści się w zespole
pałacowo-parkowo-folwarcznym pochodzącym z przełomu XIX i XX wieku. Możemy się pochwalić wieloletnią współpracą ze
szkołami i instytucjami nie tylko w Polsce, ale także w państwach UE oraz na wschodzie Europy. Organizujemy praktyki oraz
uczestnictwo w stażach za granicą (m.in. Niemcy, Francja). Corocznie nasi uczniowie mają okazję uczestniczyć w praktykach
zagranicznych realizowanych w ramach programu ERASMUS+, POWER VET oraz w praktykach w gospodarstwach rolnych w
hrabstwie Bentheim w Niemczech. Uczniowie ze szkoły rolniczej Lycée Agricole de Kernilien-Guingamp we Francji odbywają
co roku praktyki zawodowe w naszym Centrum Kształcenia Zawodowego. Dzięki tej aktywności możemy systematycznie
doposażać pracownie praktycznej nauki zawodu. Posiadamy własne Centrum Kształcenia Zawodowego w skład, którego
wchodzą zabudowania gospodarcze stanowiące pracownie p.n.z., w których prowadzimy chów i hodowlę zwierząt
gospodarskich, takich jak: konie, bydło mięsne i mleczne, trzoda chlewna, owce, kozy, króliki, ptactwo ozdobne, gołębie itp.
Posiadamy zmodernizowane, w ramach unijnego projektu pozyskanego przez Zarząd Powiatu Starogardzkiego, stajnie dla 30
koni wraz z krytą, ogrzewaną ujeżdżalnią. Zmodernizowaliśmy budynki dla praktycznej nauki zawodu oraz zakupiliśmy sprzęt,
pomoce dydaktyczne za kilka milionów złotych. Do celów dydaktycznych służą również pola uprawne i 36 hektarowe jezioro.
Oferujemy naszym uczniom możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach
kwalifikacyjnych, takich jak: kurs spawacza, kurs prawo jazdy kat. T, kurs obsługi wózków widłowych, kurs maszyn
samobieżnych, itp.
Rok rocznie organizujemy Pokazy Koni Zimnokrwistych i Koni Ras Szlachetnych wraz z Pomorskim Związkiem Hodowców
Koni w Malborku, a co roku, w ostatni weekend września organizujemy na terenie Zespołu Szkół Rolniczych Centrum
Kształcenia Zawodowego w Bolesławowie Kociewską Wystawę i Pokaz Zwierząt Hodowlanych połączoną z Targami RolnoEkologicznymi. Wystawy i pokazy cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży szkolnej z Kociewia i całego Pomorza
Gdańskiego.
Dyrektor
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DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH OFERUJEMY TECHNIKUM
kształcące w zawodach:
1)TECHNIK WETERYNARII
Kwalifikacje:

4)TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Kwalifikacje:

ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
ROL. 12 Wykonywanie weterynaryjnych czynności
pomocniczych

OGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych
obiektów architektury krajobrazu
OGR.04 Organizacja prac związanych z budową oraz
konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

2)TECHNIK HODOWCA KONI
Kwalifikacje:

5)TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI
ODNAWIALNEJ
Kwalifikacje:

ROL.06 Organizacja chowu i hodowli koni
ROL.07 Szkolenie i użytkowanie koni

3)TECHNIK ROLNIK
Kwalifikacje:
ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej
ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

ELE.10 Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej
ELE.11 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej

6)TECHNIK PSZCZELARZ
Kwalifikacje:
ROL.03 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
ROL.09 Organizacja i nadzorowanie produkcji
pszczelarskiej

1) TECHNIKUM WETERYNARII
Absolwent Technikum Weterynarii jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów
inseminacji wybranych gatunków zwierząt;
• wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt;
• wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego
• wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt oraz wykonywania czynności
pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
• wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz
poubojowym badaniu mięsa;
• prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami);
• część przedmiotów zawodowych nauczana jest przez praktykującego lekarza weterynarii
• praktyki uczniowskie odbywają się na terenie własnego Centrum Kształcenia Zawodowego oraz w gabinetach
lekarzy weterynarii.
Kończąc tę szkołę uzyskuje sie następujące kwalifikacje zawodowe:
• prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
• wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

2) TECHNIK HODOWCA KONI
Absolwent technikum hodowli koni jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• organizowania i prowadzenia chowu i hodowli koni;
• szkolenia oraz przygotowywania koni do użytkowania i sprzedaży;
• prowadzenia gospodarstwa rolnego;
• organizowania rekreacji konnej i turystyki jeździeckiej;
• prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami);
• praktyki i zajęcia praktyczne odbywają się na terenie własnego Centrum Kształcenia Zawodowego;
• posiadamy własne stado koni oraz krytą ujeżdżalnię do nauki jazdy konnej.

•
•

Kończąc tę szkołę uzyskuje sie następujące kwalifikacje zawodowe:
organizacja chowu i hodowli koni
szkolenie i użytkowanie koni
3) TECHNIK ROLNIK

Absolwent technikum rolniczego jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
• prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
• prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;
• organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;
• podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego;
• praktyki i zajęcia praktyczne odbywają się na terenie własnego Centrum Kształcenia Zawodowego z
wykorzystaniem sprzętu dostosowanego do nowych technologii produkcji roślinnej.
Kończąc tę szkołę uzyskuje sie następujące kwalifikacje zawodowe:

•
•

prowadzenie produkcji rolniczej
organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej
4) TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Absolwent technikum architektury krajobrazu jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań
zawodowych:
• opracowywania projektów obiektów terenów zieleni;
• urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień;
• urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;
• praktyki i zajęcia praktyczne odbywają się na terenie własnego Centrum Kształcenia Zawodowego (na terenie
którego znajduje się zabytkowy park) oraz w szklarniach i szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych.

•
•

Kończąc tę szkołę uzyskuje sie następujące kwalifikacje zawodowe:
projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

5) TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
Absolwent technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest przygotowywany do wykonywania
następujących zadań zawodowych:
• organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
• wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
• konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
• kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
• sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej .

•
•

Kończąc tę szkołę uzyskuje sie następujące kwalifikacje zawodowe:
montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

6) TECHNIKUM PSZCZELARSKIE
Absolwent technikum pszczelarskiego jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań
zawodowych:
• prowadzenia pasieki pszczelej, jej właściwe funkcjonowanie, pozyskiwanie produktów pszczelich oraz
wkomponowanie w środowisko naturalne;
• organizowania i prowadzenia gospodarstwa pasiecznego z zastosowaniem różnych technologii produkcji
pszczelarskiej;
• organizowania i prowadzenia prac związanych z rozwojem i rozmnażaniem rodzin pszczelich oraz z bazą
pożytkową dla pasieki;
• organizowania produktów pszczelich,
• zapobiegania chorobom pszczół, zwalczania i leczenia ich;
• stosowania rachunku ekonomicznego w działalności rolniczej i pszczelarskiej,
• organizowania, pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania i konfekcjonowanie produktów roślinnych i
pszczelarskich
• prowadzenia sprzedaży produktów pszczelich;
• organizowania i prowadzenia zapylania upraw z wykorzystaniem pszczół i dziko żyjących pszczołowatych,

•
•
•
•

sporządzania biznesplanu do określonych potrzeb i warunków gospodarstwa rolniczego i pszczelarskiego,
planowania, organizowania i prowadzenia upraw roślin z zastosowaniem różnych technologii,
planowania, organizowania oraz prowadzenia zabiegów uprawowych, nawożenia gleb i roślin oraz ochrony
roślin,
organizowania i prowadzenia prac agrotechnicznych z wykorzystaniem pojazdów, maszyn, urządzeń i
narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolniczym,

Kończąc tę szkołę uzyskuje sie następujące kwalifikacje zawodowe:
• prowadzenie produkcji pszczelarskiej
• organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

