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Technikum 5 lat kształcenia

Klasa Technik Architektury Krajobrazu
/ Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki 

Klasa Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych 

Technik Architektury Krajobrazu 
KWALIFIKACJE: 

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

Możliwości zatrudnienia: kwalifikacje rolnicze do prowadzenia i przejęcia 
gospodarstwa rolnego, firmy ogrodnicze, projektujące i wykonujące zieleń, 
jednostki administracji państwowej, firmy branży ogrodniczej i budowla-
nej, centra ogrodnicze, szkółki i zakłady produkujące materiał roślinny, 
własne przedsiębiorstwo oferujące usługi w zakresie pielęgnacji i utrzyma-
nia terenów zielonych, kontynuacja nauki na wyższych uczelniach.

KWALIFIKACJE: 
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
 HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 

Możliwości zatrudnienia: szef kuchni, kucharz w: restauracjach, ho-
telach, pensjonatach, zakładach żywienia zbiorowego, gospodarstwach 
agroturystycznych i innych, kierownik do spraw żywienia w zakładach 
gastronomicznych, menager do spraw planowania i organizacji usług ga-
stronomicznych, manager zakładu gastronomicznego, organizator imprez 
okolicznościowych, mistrz sztuki kulinarnej, pracownik firmy cateringo-
wej, doradca w zakresie prawidłowego żywienia, organizator usług ca-
teringowych, pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, mor-
skiej, kolejowej, własna działalność gospodarcza.

Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki 
KWALIFIKACJE: 

ROL.02.  Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń  
 i narzędzi stosowanych w rolnictwie 
ROL.08.  Eksploatacja systemów mechatronicznych  
 w rolnictwie

Możliwości zatrudnienia: kwalifikacje rolnicze do prowadze-
nia i przejęcia gospodarstwa rolnego, własna działalność go-
spodarcza w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, 
naprawczych, serwisowych, menadżer przedsiębiorstw rol-
nych lub właściciel przedsiębiorstw produkcyjnych i handlo-
wych związanych z techniką rolniczą, przedstawiciel handlo-
wy producentów sprzętu rolniczego, serwisant producentów 
sprzętu rolniczego rozprowadzanego na polskim rynku.
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Branżowa Szkoła I stopnia 3 lata kształcenia

Klasa Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej 

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

Możliwości zatrudnienia: firmy instalacyjne specjalizujące się w pro-
jektowaniu i wykonawstwie związanym z: energetyką wodną, wiatrową, 
geotermalną, energetyką wodorową, energią słoneczną, budownictwem 
energooszczędnym, przedsiębiorstwa zajmujące się przepisami prawa 
i normami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii, administracja pu-
bliczna, centra ekologiczne systemów grzewczych, firmy specjalizujące 
się w technice instalacyjnej, grzewczej i klimatyzacyjnej, hurtownie, firmy 
dyspozytorskie i doradcze instalatorstwa sanitarnego, stanowiska nadzoru 
technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawial-
nych źródeł energii, własna działalność gospodarcza.

Klasa Wielozawodowa  
Nauka w szkole trwa 3 lata. Zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących 
realizowane się w szkole, natomiast praktyczną naukę zawodu uczeń od-
bywa u pracodawcy. 
Zawody: mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, rolnik, 
betoniarz – zbrojarz, cieśla, monter konstrukcji budowlanych, monter 
zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz – tynkarz, 
piekarz, cukiernik, wędliniarz, operator maszyn i urządzeń przemysłu 
spożywczego, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz inne za-
wody w zależności od zainteresowań.
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Sukcesy 
szkoły
Szkoła może poszczycić się 
bardzo wysoką zdawalno-
ścią egzaminów potwierdza-
jących kwalifikacje w zawo-
dzie, rokrocznie zdawalność 
we wszystkich zawodach jest 
znacznie wyższa od średniej 
krajowej. 

Dzięki wyjazdom na praktyki zagraniczne 
z programu Erasmus+ (Niemcy, Włochy) 
uczniowie zdobywają dodatkowe kwalifika-
cje, podnoszą swoje kompetencje zawodo-
we, kulturowe i językowe. Obecnie w szkole 
realizowane są  kursy: prawo jazdy kat. C, 
operatora koparko-ładowarki, obsługi wóz-
ka widłowego, agrotronik, automatyczne-
go nawadniania, barmański, kelnerski czy 
baristy. Pełnoletni uczniowie mogą zdobyć 
dodatkowy zawód korzystając z bogatej 
oferty Kwalifikacyjnych Kursów Zawodo-
wych. Szkoła współpracuje z pracodawca-
mi z terenu powiatu, u których uczniowie 
odbywają zajęcia praktyczne (Spółdzielnia 
Mleczarska Udziałowców w Strzałkowie) 
i praktyki zawodowe (szkółki drzew i krze-
wów ozdobnych, restauracje, zakłady na-
prawcze czy gospodarstwa rolne). Oferta 
zajęć dodatkowych dostosowana jest do 
potrzeb i zainteresowań uczniów: koła za-
interesowań, warsztaty na wyższych uczel-
niach, wycieczki edukacyjno-zawodowe, 
spektakle teatralne, spotkania profilaktycz-
ne, zajęcia przygotowujące do egzaminu 
maturalnego i potwierdzającego kwalifi-
kacje w zawodzie oraz akcje charytatywne 
(propagowanie krwiodawstwa, dawstwa 
szpiku i transplantacji, zbiórki nakrętek, 
karmy dla zwierząt). 

Uczniowie prezentują swoje umiejętności 
i zaangażowanie w licznych konkursach 
wewnątrzszkolnych: sportowych, kulinar-
nych, fotograficznych, ekologicznych, języ-
ków obcych, wiedzy pożarniczej czy pierw-
szej pomocy przedmedycznej. 

Zajęcia  
dodatkowe

Zaplecze 
techniczne

CKZiU dysponuje bardzo dobrą bazą dydak-
tyczną: klasopracownie wyposażone w ze-
stawy multimedialne i tablice interaktywne, 
warsztaty szkolne, pracownie technolo-
giczne i komputerowe, biblioteka szkolna 
wraz z czytelnią, pełnowymiarowa, dobrze 
wyposażona hala widowiskowo-sportowa 
z siłownią, duży parking, bezprzewodowy 
Internet, dziennik elektroniczny.


