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OFERTA EDUKACYJNA  na rok szkolny 2017/2018  

1.TECHNIKUM (4-letnie)  na podbudowie gimnazjum kształc ące w zawodach: 
    * technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki  
    * technik żywienia i usług gastronomicznych   
    * technik rolnik 
    * technik architektury krajobrazu  
    * technik weterynarii     
 
 

2. KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 
    w zakresie kwalifikacji wyodr ębnionych dla zawodów:  
    * technik rolnik  - kwalifikacja R.3 – Prowadze nie produkcji rolniczej  

                    - kwalifikacja R.16 – Organizac ja i nadzorowanie produkcji rolniczej 
    * rolnik – kwalifikacja R.3 – Prowadzenie produ kcji rolniczej  
 
     

NASZYM UCZNIOM  I  SŁUCHACZOM  ZAPEWNIAMY:  
1. nauk ę w bardzo dobrze wyposa żonych specjalistycznych pracowniach przedmiotowych,  
2. praktyczn ą naukę zawodu organizowan ą w nowocze śnie urz ądzonej bazie szkoły  
   oraz w przedsi ębiorstwach i gospodarstwach o najwy ższym poziomie technologii  
   i organizacji, 
3.stypendium za wyniki w nauce lub za osi ągni ęcia sportowe, 
4. możliwo ść utworzenia klasy akademickiej pod patronatem Uniwe rsytetu Przyrodniczo- 
   Humanistycznego w Siedlcach, 
5. możliwo ść zdobycia dodatkowych uprawnie ń i kwalifikacji na kursach: 
    a) operatorów wózków jezdniowo-widłowych, 
    b) operatorów kombajnów do zbioru zbó ż, 
    c) stosowanie środków ochrony ro ślin sprz ętem naziemnym, 
    d) carvingu, 
    e) barmańskim, 
6. dobrze wyposa żoną bibliotek ę z centrum multimedialnym, 
7. bezpłatn ą naukę jazdy kat. B i T oraz nauk ę pracy maszynami rolniczymi, zgodnie  
   z programem nauczania, 
8. wyjazdy do krajów UE w ramach praktyk i sta ży zawodowych, 
9. doskonałe warunki do uprawiania sportów (2 sale gimnastyczne, siłownia, stadion) 
10.rozwijanie talentów i pasji w licznie działaj ących kołach zainteresowa ń, 
11.pomoc w nauce w działaj ących według potrzeb zespołach pomocy w nauce, 
12.pomoc uczniom b ędącym w trudnej sytuacji materialnej, 
13.miejsce w internacie ze stołówk ą, 
14.rodzinn ą atmosfer ę, 
15.bezpiecze ństwo. 
 
 

Sekretariat Szkoły: tel. (83) 345 00 24 ,fax: (83) 345 00 24, www.zsckr.edu.pl  
 

 


