Technik Rolnik
 wykonywanie prac związanych z prowadzeniem
produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 prowadzenie i obsługa pojazdów, maszyn i urządzeń
stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 organizowanie i nadzorowanie produkcji roślinnej i
zwierzęcej

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych
w Powodowie

Mechanik - operator maszyn
i urządzeń technicznych

im. Hipolita Cegielskiego

 użytkowanie, obsługiwanie pojazdów, narzędzi,
maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej
 ocena stanu technicznego maszyn i urządzeń
rolniczych
 prowadzenie samochodów oraz ciągników rolniczych

tel. (0-68) 384-36-75
tel. fax.(0-68) 384-38-38
zsrpowodowo@poczta.onet.pl
http://www.zsritpowodowo.pl
https://www.facebook.com/ZSRiT-Powodowo/

Technik Geodeta
KUCHARZ





sporządzanie potraw i napojów,
dobieranie metod utrwalania żywności,
organizacja żywienia i usług gastronomicznych,
planowanie posiłków oraz układania jadłospisów.

Technik Elektronik/Technik Elektryk
 montaż, uruchamianie, konserwacja i naprawa
urządzeń elektronicznych,
 programowanie i eksploatacja układów i systemów
automatyki

DYSPONUJEMY WOLNYMI MIEJSCAMI W INTERNACJIE I

„Wskocz do nas! I zostań na dłużej….”

 mierzenie działek i innych elementów terenu,
 wykonywanie podziału nieruchomości, tworzenie
map, obsługa geodezyjna budynków, ulic, dróg,
metra, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków

Drzwi otwarte
19.03.2020 godz. 1000
16.05.2020 godz. 800


TECHNIKUM



BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

STOŁÓWKĄ SZKOLNĄ

Technik Mechanizacji
Rolnictwa i Agrotroniki
 użytkowanie i obsługa pojazdów, narzędzi, maszyn
i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej,
 oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń
rolniczych,
 wykonywanie prac pojazdami samochodowymi i
ciągnikami rolniczymi,
 obsługiwanie urządzeń, systemów elektronicznych
oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.
Uczeń zdobywa prawo jazdy kategorii T, B oraz uprawnienia

Technik Żywienia i Usług
Gastronomicznych

Technik Spedytor
 planowanie i organizowanie prac związanych z przewozem
ładunków,
 prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych,
 prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i
kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi,
 wykonywanie prac związanych z monitorowaniem przebiegu
procesu transportowego.







organizowanie i wykonywanie usług gastronomicznych,
planowanie i ocena żywienia,
sporządzanie oraz wydawanie potraw i napojów,
planowanie jadłospisów,
obliczanie wartości odżywczej i energetycznej potraw,
posiłków,
nowoczesne dekorowanie potraw, aranżacja stołów i sal.



na kombajn

Technik Hotelarstwa
Technik Architektury Krajobrazu
 przygotowanie roślin ozdobnych do urządzania
obiektów architektury krajobrazu,
 pielęgnacja roślinnych,
 kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu,
 urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury
krajobrazu.







biegłe posługiwanie się językiem obcym,
planowanie i koordynowanie usług hotelarskich,
obsługa różnych imprez,
prowadzenie dokumentacji zakładu hotelarskiego,
wyposażenie i urządzanie wnętrz hotelowych i gastrono-







Zawód ten nadaje także uprawnienia rolnicze i możliwość skorzystania z dotacji unijnych.
Uczeń zdobywa prawo jazdy kategorii T

TECHNIK WETERYNARII

Wybierz technikum – wybierz sukces!

opieka nad zwierzętami leczonymi w warunkach
ambulatoryjnych i stacjonarnych,
współpraca z lekarzem weterynarii,
wykonywanie czynności laboratoryjnych, pobieranie prób do badań
Asystowanie przy zabiegach
badanie zwierząt rzeźnych i mięsa

