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BRANŻOWA SZKOŁA                         

I STOPNIA

Na rok szkolny 2021/2022 proponujemy następujące kierunki kształcenia:
Celebrate Valentine's
at Pubz and Joe



Okres nauki: 5 lat

Dlaczego warto wybrać ten zawód?
Technik rolnik to propozycja dla tych, którzy chcą  prowadzić własne gospodarstwa rolne 

jak również pracować w rolniczych  przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
w urzędach i instytucjach służb rolnych. Technik rolnik prowadzi produkcję roślinną
i zwierzęcą oraz organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z nasiennictwem 

oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych. W związku z tym technik rolnik opracowuje
technologie i prowadzi uprawę roślin, planuje, organizuje i przeprowadza poszczególne etapy

produkcji, planuje zaopatrzenie gospodarstwa w środki do produkcji roślinnej, prowadzi
uprawę roli, siew i sadzenie roślin, pielęgnacje roślin, oraz ochronę przed chwastami i wiele

innych zadań o których dowiesz się na zajęciach z przedmiotów zawodowych.

TECHNIK
 ROLNIK

W zawodzie technik rolnik wyodrębniono
dwie kwalifikacje: 

ROL.04. – Prowadzenie produkcji rolniczej.
ROL.10. - Organizacja i nadzorowanie produkcji
rolniczej.

wykonywania prac związanych                      
z prowadzeniem produkcji roślinnej                                                      
oraz 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.

   Czego uczy się technik rolnik?



TECHNIK
 ROLNIK

Praktyczna nauka zawodu
Odbędziesz 8 tygodniową  praktykę
zawodową w nowoczesnych
gospodarstwach rolnych.

rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z produkcją

urzędach gminy,
instytucjach służby rolnej,
 prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne oraz prowadzić własną działalność

po zakończeniu szkoły absolwent zdobywa kwalifikacje uprawniające do korzystania

I co dalej…?
Technik rolnik może podejmować pracę m.in. w:

      rolniczą,

       gospodarczą, 

      z funduszy Unii Europejskiej w obszarze rolno- spożywczym.

Studia?
Absolwent może kontynuować              
i doskonalić swoje kwalifikacje                      
w ramach studiów licencjackich
i magisterskich na wydziałach rolnych
m.in.: ogrodnictwo, rolnictwo,
rolnictwo i agrobiznes.



Okres nauki: 5 lat
TECHNIK

OGRODNIK

Dlaczego warto wybrać ten zawód?
To atrakcyjny zawód polecany tym wszystkim, którzy chcieliby projektować i zakładać ogrody
przydomowe, produkować warzywa i rośliny ozdobne, prowadzić plantacje i sady owocowe 

oraz własne gospodarstwo ogrodnicze o charakterze produkcyjnym lub usługowym.

planowania i wykonywania prac
związanych z zakładaniem,
pielęgnacją upraw,
ogrodniczych oraz zbiorem,
przechowywaniem produktów
ogrodniczych,
przygotowaniem do sprzedaży                                      
i sprzedażą produktów ogrodniczych, 
 prowadzenia i obsługi ciągnika
rolniczego z przyczepą
(przyczepami), 
planowania i zakładania terenów
zieleni, 
projektowania i wykonywania dekoracji
roślinnych.

Czego uczy się technik ogrodnik?

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń
kształcący się w zawodzie technik

ogrodnik?
OGR.02. Zakładanie i prowadzenie
upraw ogrodniczych.
OGR.05. Planowanie i organizacja
prac ogrodniczych.



TECHNIK
OGRODNIK

Praktyczna nauka zawodu
Odbędziesz 8 tygodniową  praktykę zawodową
w gospodarstwach rolnych.

Studia
Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje
kwalifikacje w ramach studiów licencjackich
i magisterskich na wydziałach rolnych m.in.: ogrodnictwo,
rolnictwo, rolnictwo i agrobiznes.

 przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania              
i pielęgnowania ogrodów, 
 firmach zajmujących się produkcją warzyw, owoców i roślin ozdobnych, 
ogrodnictwie ekologicznym,
firmach zajmujących się marketingiem produktów ogrodniczych, 
firmach zajmujących się rekultywacją terenów zdegradowanych, 
prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

 
I co dalej...?

Technik ogrodnik może podejmować pracę m.in. w: 



TECHNIK
AGROBIZNESU

Okres nauki: 5 lat

Dlaczego warto wybrać ten zawód?
Zawód technika agrobiznesu jest zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy.
Jest polecany szczególnie dla uczniów o zainteresowaniach ekonomicznych i związanych

z przetwórstwem spożywczym, a także produkcją roślin i hodowlą zwierzęt na potrzeby
przemysłu spożywczego , prowadzeniem własnego gospodarstwa agroturystycznego.

Czego uczy się technik agrobiznesu?
 

Wybierając ten zawód , nauczysz                                 
się organizować i wykonywać prace związane          
z produkcją roślinną i zwierzęcą . W ramach
kształcenia w zawodzie nabędziesz
umiejętności prowadzenia
ciągnika rolniczego z przyczepą i obsługi
specjalistycznego sprzętu. Uzyskasz prawo
jazdy kat.T.  Agrobiznes to nie tylko pozyskanie
surowców, ale również ich przetwarzanie,
nauczysz się organizować i wykonywać prace
związane z przetwórstwem spożywczym
usługami i handlem. Tajniki marketingu                                      
i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych
nie będą Ci obce. Poznasz zasady
sporządzania dokumentacji oraz pozyskania
środków finansowych w ramach dofinansowania
działalności agrobiznesu ze Środków Unii
Europejskiej.

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń
kształcący się w zawodzie technik

agrobiznesu?
ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej.
ROL.05. Organizacja i prowadzenie
przedsiębiorstwa w agrobiznesie.



TECHNIK
AGROBIZNESU

Praktyczna nauka zawodu
 

Odbędziesz 8 tygodniową  praktykę
zawodową w gospodarstwach rolnych.

Studia?
 Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje
kwalifikacje w ramach studiów licencjackich
i magisterskich na wydziałach zarządzania, rolnych     
i ekonomicznych wszystkich uczelni.

 przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego,
 firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych,
urzędach administracji samorządowej,
własnych firmach lub gospodarstwach rolnych i ubiegać się o fundusze                                                                           

własnych firmach, gospodarstwach rolnych, agroturystycznych lub organizować

ubiegać się o fundusze strukturalne Unii Europejskiej.

I co dalej…?
 Technik agrobiznesu może podejmować pracę m.in. w:

strukturalne Unii Europejskiej,

wypoczynek ekoturystyczny dla mieszkańców dużych aglomeracji miejskich                                                                                 
lub może prowadzić własna produkcję gospodarczą,



TECHNIK
EKSPLOATACJI

PORTÓW I TERMINALI

Dlaczego warto wybrać ten zawód?
Technik eksploatacji portów i terminali to zawód, którego absolwenci są stale poszukiwani               

na rynku pracy: lotnictwo, żegluga, kolej, transport. Specjaliści z zakresu eksploatacji portów 
i terminali przyczyniają się do podniesienia jakości usług w portach lub terminalach. Praca
w portach i terminalach wymaga znajomości nowoczesnych technologii wykorzystywanych

w miejscu pracy, znajomości zasad obsługi ładunków, w tym także ponadgabarytowych
i niebezpiecznych oraz pasażerów. Współpraca z wieloma firmami z branży lotniczej, wyższymi

uczelniami.

Logistyki magazynowej,
Logistyki portowej (w portach morskich, wodnych
– śródlądowych, lotniczych, drogowych,
kolejowych),
 Transportu i spedycji,
Eksploatacji centrów logistycznych                                  
i magazynowych,
Eksploatacji i organizacji pracy urządzeń
transportu wewnętrznego i urządzeń
przeładunkowych,
Organizowania praca związanych                                        
z przemieszczaniem się ładunku w terminalach
przeładunkowych, 
Organizowania przewozów wewnątrzportowych,
Zabezpieczania ładunków przed uszkodzeniami.

Czego uczy się technik eksploatacji portów         
i terminali?

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik
eksploatacji portów i terminali będzie
przygotowany do wykonywania zadań
zawodowych w zakresie:

Okres nauki: 5 lat

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący       
się w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali?
                                                                                                                                                 
SPL. 02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach.
SPL. 03. Obsługa ładunków w portach i terminalach.



TECHNIK
EKSPLOATACJI

PORTÓW I
TERMINALI

Praktyczna nauka zawodu
Odbędziesz 8 tygodniową  praktykę zawodową w renomowanych
firmach i instytucjach.
Szkoła współpracuje z firmą ILS Logistics w zakresie kształcenia
praktycznego uczniów, wycieczek dydaktycznych oraz staży
uczniowskich.
Uczniowie mogą uzyskać certyfikat na organizowanym przez szkołę
bezpłatnym kursie Programu Comarch Optima.

Studia?
 Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje
kwalifikacje w ramach studiów licencjackich
i magisterskich na wydziałach logistyki wszystkich
uczelni w Polsce.

terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych,
przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych, lotniczych i kolejowych,
agencjach obsługi portów rzecznych, morskich i lotniczych,
portach morskich i rzecznych,
charakterze personelu pokładowego na stanowisku stewardessy/stewarda, które pozwoli im na możliwość
podróżowania i zwiedzania całego świata.

I co dalej…?
Absolwent może podjąć pracę w:



Okres nauki: 5 lat

Dlaczego warto wybrać ten zawód?
Technik logistyk to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, w którym pracownik

organizuje i monitoruje przepływy zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji,
magazynowania i transportu oraz przepływy  w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Absolwenci tego zawodu są poszukiwani przez przedsiębiorstwa handlowe, logistyczne
i spedycyjne.

 planowania i organizowania prac
związanych z procesem logistycznym   
 w łańcuchach dostaw,
zarządzania zapasami,
obsługi magazynów, prowadzenia
dokumentacji magazynowej,
zarządzania gospodarką odpadami,
planowania, organizowania                                
i dokumentowania procesów
transportowych  i spedycyjnych,
planowania i organizowania prac
związanych z procesem logistycznych                 
w jednostkach,
gospodarczych i administracyjnych,
negocjacji cen,
przyjmowania, przechowywania                           
i wydawania towarów z magazynu.

Czego uczy się technik logistyk?
W trakcie nauki nauczysz się praktycznych
umiejętności zawodowych:

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący
się w zawodzie technik logistyk?

 
SPL.01. Obsługa magazynów.
SPL.04. Organizacja transportu.

TECHNIK LOGISTYK       
Z KLASĄ MUNDUROWĄ 



Praktyczna nauka zawodu
Odbędziesz 8 tygodniową  praktykę zawodową                                            
w renomowanych firmach i instytucjach.
Szkoła współpracuje z firmą ILS Logistics w zakresie
kształcenia praktycznego uczniów,  wycieczek
dydaktycznych oraz staży uczniowskich.
Uczniowie mogą uzyskać  certyfikat na organizowanym
przez szkołę bezpłatnym  kursie Programu Comarch Optima.

Studia?
 Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje
kwalifikacje w ramach studiów licencjackich
i magisterskich na wydziałach logistyki wszystkich
uczelni w Polsce.

specjalista ds. sprzedaży i prognozowania popytu,
specjalista ds. planowania zakupów,
specjalista ds. magazynowania,
specjalista ds. handlu elektronicznego,
specjalista ds. produkcji i zapasów,
specjalista ds. transportu,
specjalista ds. logistyki.

I co dalej…?
Technik logistyk może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych,
przemysłowych, dystrybucyjnych , usługowych, transporotowo- spedycyjnych oraz różnego
rodzaju magazynowych na stanowiskach:

TECHNIK LOGISTYK       
Z KLASĄ MUNDUROWĄ 



TECHNIK LOGISTYK       
Z KLASĄ MUNDUROWĄ 

Dlaczego warto wybrać Technikum Logistyki z klasą mundurową?
Możesz uczyć się w Technikum i realizować swoje marzenia związane z pracą w służbach

mundurowych. Jeśli jesteś odważny i odpowiedzialny oraz lubisz wyzwania, połącz naukę                    
z przygodą  i wstąp w nasze szeregi.

I co dalej?
Uczniowie kończący naukę
otrzymują zaświadczenie                                        
o uczestnictwie w zajęciach                         
z edukacji policyjnej                                    
oraz dodatkowe punkty ułatwiające
pozytywne przejście procedury
rekrutacyjnej do pracy w Policji.    
 O przyjęcie do pracy                    
 w Policji mogą ubiegać                              
się już po zakończeniu szkoły,
mogą też podjąć studia lub naukę
w szkołach policealnych.

 Uczniowie klasy policyjnej
realizują zajęcia z edukacji
policyjnej prowadzonych       
 przez funkcjonariuszy Policji.
Lekcje te odbywają się
cyklicznie. 
Prowadzący zajęcia

Czego uczysz się w klasie
mundurowej?

przybliżają uczniom elementy
szkolenia zawodowego
policjantów oraz wiele aspektów
pracy w Policji.

prawo karne,
pracę dochodzeniową i śledczą,
kryminalistykę, prewencję,
środki przymusu bezpośredniego,
techniki samoobrony,
pierwszą pomoc,
ruch drogowy.

Tematyka obejmuje m.in.



BRANŻOWA SZKOŁA 
I STOPNIA

Okres nauki: 3 lata
Dlaczego warto wybrać Szkołę Branżową I

Stopnia?
Uczniowie szkoły zawodowej mogą być zatrudniani
przez zakłady pracy na podstawie indywidualnych
umów o pracę w celu przygotowania zawodowego           
i otrzymać status pracownika młodocianego. Szkołą
Branżowa I Stopnia jest szkołą dla młodzieży, która
chce szybko znaleźć pracę i się usamodzielnić.



BRANŻOWA SZKOŁA 
I STOPNIA

I co dalej?
Po ukończeniu Szkoły Branżowej                      
I Stopnia uczeń może podjąć naukę w Szkole
Branżowej II Stopnia, zdać
egzamin i uzyskać tytuł Technika, może
zdawać również maturę. Po ukończeniu
szkoły absolwenci mogą przystąpić                                 
do egzaminu zawodowego organizowanego
przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną                     
lub wziąć udział w egzaminie czeladniczym
przeprowadzanym przez izby rzemieślniczej.

fryzjer, cukiernik, piekarz, mechanik motocyklowy,
mechanik pojazdów samochodowych,
mechanik – monter maszyn i urządzeń,
elektromechanik, elektromechanik pojazdów,
samochodowych, blacharz samochodowy,
lakiernik, stolarz, kucharz, ślusarz, monter sieci,
instalacji urządzeń sanitarnych.

     W klasie wielozawodowej możesz kształcić                        
się w następujących zawodach:

Poza wymienionymi wyżej zawodami, w klasie
wielozawodowej uczeń może kształcić                             
się  w każdym innym, wybranym przez siebie
kierunku, pod warunkiem znalezienia pracodawcy
w wybranym zawodzie.



TECHNIK 
EKONOMISTA

Okres nauki: 5 lat

Dlaczego warto wybrać ten zawód?
Technik ekonomista to prestiżowy i atrakcyjny zawód, który stwarza szerokie możliwości

zatrudnienia w firmach prowadzących działalność gospodarczą oraz instytucjach budżetowych
i finansowych.

 

zakładania biznesu, prowadzenia
uproszczonej księgowości i prowadzenia
spraw kadrowych,
rozliczania deklaracji skarbowych                       
i ZUS,
sporządzania dokumentów księgowych    
i płacowych,
obsługi programów wspomagających
prowadzenie działalności gospodarczej,
etyki biznesu,
języka obcego zawodowego.

Czego uczy się technik ekonomista?
W trakcie nauki nauczysz się praktycznych
umiejętności zawodowych:

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń
kształcący się w zawodzie technik

ekonomista?
 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji                                                 
w jednostce organizacyjnej.
EKA.05. Prowadzenie spraw                                                                         
kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej
jednostek organizacyjnych.



Praktyczna nauka zawodu
Odbędziesz 8 tygodniową  praktykę zawodową
w renomowanych firmach i instytucjach.

Studia?
 Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje
kwalifikacje w ramach studiów licencjackich
i magisterskich na wydziałach ekonomicznych                         
i innych uczelni w Polsce.

bankach i instytucjach finansowych,
biurach rachunkowych,
firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
urzędach,
prowadzić własną działalność gospodarczą.

I co dalej…?
Technik ekonomista może podejmować pracę m.in. jako księgowy w firmach prowadzących
uproszczoną ewidencję, pracownika działu kadr, płac i sekretariatu, specjalista do spraw
marketingu, doradca finansowy  w:

TECHNIK 
EKONOMISTA



DOŁĄCZ DO NAS !


