Sprawdź co dla Ciebie przygotowaliśmy

OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH I TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W POWODOWIE
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Lp.

Przedmiot
punktowany przy
naborze wybrane
przez szkołę

Chemia/
Biologia

Biologia
Chemia

Chemia/
Biologia
Język obcy/
Geografia

Biologia
Chemia
Geografia
Język obcy

eksploatacji pojazdów, maszyn, urządzeń
i narzędzi stosowanych w rolnictwie oraz
eksploatacji
systemów
mechatronicznych
w rolnictwie
prawo jazdy kat. B i T
uprawnienia na kombajn

Geografia/
Biologia

Biologia
Informatyka



obsługi gości w obiekcie świadczonym usługi
hotelarskie oraz realizacji usług w recepcji

Język obcy/
Geografia



wykonywanie
pomiarów
sytuacyjnych,
wysokościowych, realizacyjnych i opracowywanie
wyników prac związanych z katastrem
i gospodarką nieruchomościami
projektowania,
urządzania
i
pielęgnacji
roślinnych, obiektów architektury krajobrazu
oraz organizowania prac związanych z budową
oraz konserwacją obiektów małej architektury
krajobrazu

Zawód


1
2
3

TECHNIK WETERYNARII
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG
GASTRONOMICZNYCH
TECHNIK
SPEDYTOR
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TECHNIK MECHANIZACJI
ROLNICTWA I AGROTRONIKI

5

TECHNIK HOTELARSTWA

6

TECHNIK
GEODETA
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TECHNIK ARCHITEKTURY
KRAJOBRAZU

prowadzenia chowu i inseminacji zwierząt oraz
wykonywanie czynności weterynaryjnych
prawo jazdy kat. B
przygotowywania i wydawania dań oraz
organizowania żywienia i usług gastronomicznych
organizowania transportu oraz obsługi klientów
i kontrahentów

Geografia
Język obcy

Matematyka/
Geografia

Matematyka
Geografia

Biologia/
Informatyka

Biologia
Informatyka

”Zmień zdolności na umiejętności ”

Przedmiot
rozszerzony

Zdobywasz
kwalifikacje
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TECHNIK
ELEKTRONIK/TECHNIK
ELEKTRYK





TECHNIK ROLNIK




prowadzenia
produkcji
rolniczej
oraz
organizowania i nadzorowania produkcji rolniczej
prawo jazdy kat. B i T
uprawnienia na kombajn

Matematyka/Fizyka

Matematyka
Fizyka

Informatyka/Biologia

Biologia
Chemia

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA


sporządzania potraw i napojów, dobierania
metod utrwalania żywności oraz organizowania
żywienia i usług gastronomicznych, planowania
posiłków oraz układania jadłospisów



użytkowania, obsługiwania pojazdów, narzędzi,
maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji
rolniczej oraz oceniania stanu technicznego
maszyn i urządzeń rolniczych
prawa jazdy kategorii B i T

KUCHARZ
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MECHANIK – OPERATOR
POJAZDÓW I MASZYN
ROLNICZYCH



 Dysponujemy wolnymi miejscami w internacie i stołówką szkolną
 Zajęcia lekcyjne od 8.00 do 15.00
 Nauczane języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski
 W każdym zawodzie w 5-letnim cyklu kształcenia 8 tygodni praktyki zawodowej
 Każdy nauczany zawód uczestniczy w projektach unijnych realizowanych przez szkołę
 Możesz rozwijać swoje pasje, zainteresowania sportowe, naukowe artystyczne
 Bogata baza sportowa - dwie sale gimnastyczne, boisko, bieżnia
 Bogata baza dydaktyczna, wykwalifikowana kadra

Drzwi otwarte:

Wybierz technikum, wybierz sukces!
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montażu oraz instalowania układów i urządzeń
elektronicznych
i
eksploatacji
urządzeń
elektronicznych

