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Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie to szkoła rolnicza z ponad
70-letnią tradycją położona w powiecie sępoleńskim na styku województw kujawskopomorskiego, wielkopolskiego i pomorskiego. Od 1 stycznia 2018 roku szkoła należy do
Sieci Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
15 listopada 2019 roku odbyła się uroczystość nadania imienia ks. dra Szczepana
Gracza Technikum i Branżowej Szkole I stopnia wchodzącym w skład ZSCKR.

Szkoła aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym regionu i bierze udział w wielu
działaniach promujących nasz powiat i kulturę krajeńską (Dożynki, Powiatowe Wystawy
Stołów Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych, Narodowa Wystawa Rolnicza). Od pięciu lat
w ostatnią niedzielę kwietnia wraz z działającym przy szkole Stowarzyszeniem Inicjatyw
Lokalnych oraz władzami powiatu i gminy organizujemy Powiatowe Targi OgrodniczoRolnicze w Sypniewie - imprezę promocyjno-rekreacyjną o zasięgu regionalnym.

OFERTA EDUKACYJNA DLA MŁODZIEŻY:
 TECHNIKUM im. ks. dra Szczepana Gracza:
- technik rolnik
- technik weterynarii
- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
- technik żywienia i usług gastronomicznych
 BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia
im. ks. dra Szczepana Gracza:
- kucharz
- rolnik
- mechanik-operator pojazdów
i maszyn rolniczych
Nasza oferta edukacyjna jest ściśle powiązana z rolniczym charakterem regionu.
W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikacje zawodowe z zakresu rolnictwa,
weterynarii, mechanizacji i agrotroniki oraz gastronomii.
Dobre przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy gwarantują: praktyczna
nauka zawodu w gospodarstwach rolnych, gabinetach weterynaryjnych i firmach
usługowych, szkolenia z zakresu przedsiębiorczości i ekonomiki oraz współpraca szkoły
z uczelniami wyższymi i lokalnymi instytucjami z branży rolniczej i gastronomicznej.
Organizujemy szkolenia dla uczniów i rolników we współpracy z wieloma instytucjami
(np. ODR Minikowo, KRUS w Sępólnie Krajeńskim, LGD Nasza Krajna).

OFERTA EDUKACYJNA DLA DOROSŁYCH:
Tuż obok szkoły znajduje się budynek internatu, który oferuje możliwość bezpłatnego
zakwaterowania uczniów. Mieszkańcy internatu ponoszą jedynie koszty wyżywienia.

 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE w zawodach rolniczych – tryb
zaoczny (NADAJĄ KWALIFIKACJE ROLNICZE)
 szkolenia branżowe (kurs operatora kombajnów zbożowych, kurs
chemizacyjny)

BAZA DYDAKTYCZNA

Dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną gwarantującą naukę w dobrze wyposażonych
pracowniach ogólnokształcących i zawodowych (gastronomicznej, produkcji rolniczej,
zootechnicznej, mechanizacyjnych). W 2019 roku gruntowną modernizację przeszła
pracownia chemii i diagnostyki weterynaryjnej oraz sala gimnastyczna, szatnie i toalety.

W przyszkolnym gospodarstwie rolnym uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu
i poznają nowoczesne technologie uprawy (np. dotyczące bioróżnorodności, roli
i zastosowania mikroorganizmów w rolnictwie oraz uprawy bezorkowej).

.

NASZYM UCZNIOM OFERUJEMY:
 profesjonalne przygotowanie do egzaminów poprzez rozwój kompetencji zawodowych
(kursy i szkolenia branżowe, praktyki zawodowe, wycieczki, staże zagraniczne,
działające w szkole miniprzedsiębiorstwo);
 kształcenie dostosowane zarówno do uczniów zdolnych, jak i o specjalnych potrzebach
edukacyjnych (fakultety maturalne, ciekawe projekty i innowacje pedagogiczne, zajęcia
wyrównawcze, rewalidacyjne);
 wszechstronny rozwój uczniów przez udział w różnorodnych dodatkowych zajęciach
pozalekcyjnych dla młodzieży szkolnej i wychowanków internatu (zajęcia kulinarne
i sportowe, wyjazdy do kina i teatru, na lodowisko i na kręgle, wycieczki klasowe);

 możliwość udziału w szkolnych imprezach integracyjno-rekreacyjnych, darmowe
koncerty muzyki poważnej i przedstawienia teatralne na terenie szkoły, udział
w działaniach wolontariatu i Samorządu Uczniowskiego;
 opiekę pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego;
 darmowe podręczniki do przedmiotów zawodowych;
 bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kat. T oraz B (w wybranych zawodach rolniczych);
 korzystanie z nowoczesnego symulatora kombajnu;
 bezpłatne produkty żywnościowe na zajęcia praktyczne z gastronomii;
 organizację odpłatnego dowozu uczniów do szkoły.

SUKCESY UCZNIÓW :
- Natalia Murek – 14. miejsce w ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności
Rolniczych w 2019 r. w bloku produkcja zwierzęca, stypendystka Prezesa Rady Ministrów;
- Paweł Baran – laureat 4. miejsca w etapie ogólnopolskim konkursu „Indeks dla
Rolnika”, stypendysta Prezesa Rady Ministrów oraz Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza;
- Mikołaj Pepliński – laureat 6. miejsca w etapie wojewódzkim, finalista etapu centralnego
w konkursie „Indeks dla Rolnika”;
- zdobycie tytułu laureatów przez 2 uczniów, finalisty przez 5 uczniów i tytułu najlepszej
szkoły w etapie centralnym „Akademii Przedsiębiorczości” SGGW w Warszawie (2018)
oraz tytułu finalisty przez 3 uczniów ZSCKR w etapie centralnym „Akademii” (2019);
- 1. miejsce drużynowo w Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego (2019),
- Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Badmintonie – Bydgoszcz 2019 drużynowo : 4. miejsce chłopcy, 6. miejsce dziewczęta;
- Powiatowe Drużynowe Biegi Przełajowe: 1. miejsce indywidualnie Aneta Czerwińska,
2. miejsce drużyna chłopców, awans 3 uczniów do zawodów wojewódzkich;
- liczne osiągnięcia indywidualne uczniów w powiatowych zawodach lekkoatletycznych.
Nagrodą dla najlepszych uczniów jest 3-dniowy rejs jachtem po Bałtyku organizowany
przez dyrektora ZSCKR w Sypniewie dla najlepszych uczniów Sieci Szkół Rolniczych.

