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Sypniewo
– spokojna miejscowość w województwie kujawsko-pomorskim,
na granicy z województwami: pomorskim i wielkopolskim

Technikum
Liceum
Ogólnokształcące

Branżowa
Szkoła
I stopnia

NASZA PROPOZYCJA
NA ROK SZKOLNY 2020/2021:
DLA MŁODZIEŻY:
Technikum:
 technik rolnik
 technik weterynarii
 technik mechanizacji
rolnictwa i agrotroniki
 technik żywienia i usług
gastronomicznych

Branżowa Szkoła I stopnia:

rolnik

mechanik-operator
pojazdów i maszyn
rolniczych

kucharz

DLA DOROSŁYCH – SYSTEM ZAOCZNY:
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
w zawodach rolniczych

Technik rolnik
Kwalifikacje w zawodzie:
ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
ROL.10. Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej
Uczeń przygotowywany jest do:
- wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
- obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
- prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;
- podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego,
- kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą oraz kombajnem zbożowym
(BEZPŁATNE SZKOLENIE NA PRAWO JAZDY KAT. T)
W 2015 zajęliśmy 7. miejsce w Polsce w zawodzie technik rolnik
(wg rankingu „Perspektyw”) za wysoką zdawalność egzaminu zawodowego

Technik mechanizacji rolnictwa
i agrotroniki
Kwalifikacje:
ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi
stosowanych w rolnictwie.
ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie.
Uczeń przygotowywany jest do:
- obsługiwania oraz oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych,
- obsługi i serwisowania systemów mechatronicznych stosowanych w rolnictwie,
- prowadzenia samochodów osobowych, ciągników rolniczych i kombajnów
zbożowych (BEZPŁATNE SZKOLENIE NA KAT. T i B)
- prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach dotyczących
obsługi obrabiarek mechanicznych.

Technik weterynarii
Kwalifikacje:
ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

Uczeń przygotowywany jest do:
- prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz
wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt,
- wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt,
- wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki
i leczenia chorób zwierząt oraz w trakcie prowadzenia badań przedubojowych
zwierząt i poubojowego badania mięsa.
(BEZPŁATNE SZKOLENIE NA PRAWO JAZDY KAT. B)

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

Uczeń w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
przygotowywany jest do:
•
•
•
•
•
•

oceny jakości żywności oraz jej przechowywania,
sporządzania i wydawania potraw i napojów,
planowania i oceny procesu żywienia,
organizowania produkcji gastronomicznej,
planowania i realizowania usług gastronomicznych,
prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Szkoła zapewnia uczniom produkty spożywcze na zajęcia praktyczne.

Branżowa Szkoła I stopnia
w zawodach :
• KUCHARZ

• ROLNIK
• MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW
I MASZYN ROLNICZYCH

Uczniowie Szkoły Branżowej
praktyczną naukę zawodu realizują w pracowniach
szkolnych oraz w szkolnym gospodarstwie rolnym.
Kształcenie także dla uczniów z orzeczeniem
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia możesz kontynuować naukę
w branżowej szkole II stopnia lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych
(w skróconym 2-letnim cyklu nauczania) oraz uzyskiwać dodatkowe kwalifikacje, kończąc
kwalifikacyjne kursy zawodowe (roczne lub 2-letnie).

Kucharz
Kwalifikacja HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań
Uczeń w zawodzie kucharz przygotowany jest do wykonywania
zadań zawodowych:
- przechowywania żywności,
- sporządzania potraw i napojów,
- wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Rolnik
Kwalifikacja ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
Uczeń w zawodzie rolnik przygotowany jest do:
- wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej,
- prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji
roślinnej i zwierzęcej;
- prowadzenie sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
- obliczania opłacalności produkcji rolniczej,
- kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą
(BEZPŁATNE SZKOLENIE NA PRAWO JAZDY KAT. T)

Mechanik-operator pojazdów
i maszyn rolniczych
Kwalifikacja ROL.02:
Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.
Uczeń kształcący się w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych zdobywa
umiejętności w zakresie:
- eksploatacji i obsługi maszyn i pojazdów silnikowych, maszyn rolniczych i ogrodniczych, urządzeń
stosowanych w rolnictwie,
- oceniania stanu technicznego pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń rolniczych oraz ich naprawy,
- obróbki ręcznej i mechanicznej materiałów, spawania elektrycznego oraz gazowego,
- prowadzenia samochodów i ciągników rolniczych z przyczepą oraz kombajnów zbożowych.
(BEZPŁATNE SZKOLENIE NA PRAWO JAZDY KAT. T i B)

Od 1 stycznia 2018 r. organem prowadzącym szkołę
jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Z ŻYCIA
SZKOŁY

Zmodernizowana baza szkolna

Darmowe podręczniki do przedmiotów zawodowych dla wszystkich uczniów
dostępne w bibliotece szkolnej

Zmodernizowana baza szkolna
- pracownie zawodowe
Dzięki dofinansowaniu z projektów unijnych oraz pozyskaniu dotacji
celowej z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na doposażenie pracowni
przedmiotów rolniczych, zmodernizowaliśmy pracownie przedmiotowe
i uruchomiliśmy pracownię obróbki skrawaniem.

Uczniowie biorą udział w apelach okolicznościowych
i imprezach szkolnych

Uczniowie rozwijają swoje zdolności i zainteresowania
poprzez udział w konkursach przedmiotowych…

…oraz w zawodach sportowych.

W ZSCKR działa Szkolny Klub Sportowy

Uczniowie uczestniczą w wystawach i targach branżowych:
• POLAGRA

 Targi Rolnicze w Hanowerze

oraz w wycieczkach klasowych i szkolnych

 Agro Show Bednary

Wycieczki z przedmiotów zawodowych
W ramach zajęć uczniowie odwiedzają liczne zakłady gastronomiczne
i gospodarstwa rolne, poznając specyfikę działalności w branży rolno–spożywczej.
Współpracujemy z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

Hotel Aubrecht w Koprzywnicy

UTP oraz Cukiernia Staropolska w Bydgoszczy

Zajęcia terenowe w gospodarstwach rolnych

ROZWIJAMY KOMPETENCJE ZAWODOWE
UCZNIÓW POPRZEZ:
- organizację praktyk zawodowych i staży zawodowych
w rzeczywistych warunkach pracy,
- organizację staży zagranicznych (Niemcy, Irlandia),
- zaangażowanie uczniów w prowadzenie w szkole
miniprzedsiębiorstw (Coval-Art, Opon-Art, Smakuś)
- organizację Dnia Przedsiębiorczości.

Szkolenia i wykłady rozwijające
umiejętności zawodowe uczniów
W zakresie organizacji specjalistycznych szkoleń,
wykładów i warsztatów dla branży rolniczogastronomicznej współpracujemy z:
• Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
• LGD „Nasza Krajna”,
• Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa,
• Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie,
• KRUS w Sępólnie Krajeńskim,
• Wojewódzkim Związkiem Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy,
• Bankiem Spółdzielczym w Więcborku.

Działalność uczniów ZSCKR
w bloku gastronomicznym
Udział uczniów w warsztatach
kulinarnych organizowanych we
współpracy z LGD Nasza Krajna
oraz Agencją Rynku Rolnego.

Prowadzenie warsztatów
kulinarnych dla uczniów szkół
podstawowych
oraz przygotowywanie
poczęstunku na wystawy
okolicznościowe.

Rozwijanie talentów uczniowskich poprzez
udział w promocji szkoły oraz kultury
krajeńskiej podczas dożynek, powiatowych
wystaw stołów bożonarodzeniowych
i wielkanocnych
oraz innych imprez lokalnych.

SUKCESY UCZNIÓW ZSCKR
w bloku gastronomicznym
XII 2017 - Zdobycie II miejsca drużynowo (Patryk
Słoma, Dominika Mrotek, Dominika Nickel)
w regionalnym konkursie kulinarnym pod tytułem:
„Kurczak w domu i w szkole nie tylko w rosole”
zorganizowanym przez ODR w Minikowie
dla szkół ponadgimnazjalnych o profilu gastronomicznym
z województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.


 XII 2016 - Zdobycie IV miejsca zespołowo (Aleks Angelov
i Patryk Słoma) w wojewódzkim konkursie kulinarnym
pod tytułem: „Świnia puławska jako rarytas regionalny”
zorganizowanym przez ARR dla szkół ponadgimnazjalnych
o profilu gastronomicznym.

 VI 2016 - Zdobycie I miejsca (Aleks Angelov i Patryk Słoma)
i III miejsca (Daria Kolbusz i Dominika Nickel ) przez uczniów
klas II Technikum i ZSZ w Konkursie Kulinarnym Młodych
Talentów podczas III Bydgoskiego Pikniku Myśliwskiego.

Sukcesy uczniów ZSCKR
na Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych:
MECHANIZACJA ROLNICTWA (Opiekun: mgr inż. Maciej Rozpłoch)


2018 –Jacek Bodziński – VIII miejsce na szczeblu ogólnopolskim

PRODUKCJA ZWIERZĘCA (Opiekun: mgr inż. Marta Kumm)


2019 – Natalia Murek – XIV miejsce na szczeblu ogólnopolskim



2018 – Piotr Malak – XII miejsce na szczeblu ogólnopolskim



2013 – Paulina Duber – XVIII miejsce na szczeblu ogólnopolskim

PRODUKCJA ROŚLINNA (Opiekun: mgr inż. Halina Sikorska)


2016 – Mateusz Pankau – VIII miejsce na szczeblu ogólnopolskim



2015 - Arkadiusz Mrugowski – finalista szczebla ogólnopolskiego



2014 –Arkadiusz Mrugowski – VI miejsce na szczeblu ogólnopolskim



2012 – Mateusz Plener – VIII miejsce na szczeblu okręgowym



2010 – Paulina Spirka – I miejsce na szczeblu ogólnopolskim



2010 – Arkadiusz Sobczak – II miejsce na szczeblu ogólnopolskim

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA (Opiekun: mgr K. Gardecka)


2011 – Agnieszka Binger – I miejsce na szczeblu centralnym

2018 – zdobycie tytułu najlepszej szkoły w Polsce
w III edycji Akademii Przedsiębiorczości organizowanej
przez Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie
(opiekun: mgr Alina Lewicka)

Uczestniczymy w wystawach
i imprezach regionalnych:

•
•
•
•
•

Dożynki gminne i powiatowe
Targi „Lato na wsi” - Minikowo
Powiatowe Stoły Wielkanocne
Powiatowe Stoły Wigilijne
Targi Edukacyjne

Organizujemy i współorganizujemy imprezy
środowiskowe o zasięgu lokalnym i regionalnym:
•
•
•

Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze
Dzień Ziemniaka
Dzień Żurawia

Dlaczego warto wybrać
naukę w ZSCKR w Sypniewie?












oferujemy szeroki profil kształcenia dostosowany do najnowszych trendów
na rynku pracy;
dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną do nauki przedmiotów
ogólnokształcących i zawodowych;
nad uczniami czuwa pedagog szkolny oraz wykwalifikowani nauczyciele;
jesteśmy szkołą bezpieczną, nastawioną na indywidualną pracę z uczniem;
organizujemy zajęcia dodatkowe: wyrównawcze, rozwijające, fakultety
maturalne, szkolenia branżowe, zajęcia sportowe;
dobrze przygotowujemy do matury;
nasi uczniowie osiągają bardzo wysoki poziom zdawalności egzaminów
zawodowych;
naszym uczniom OFERUJEMY BEZPŁATNIE: PODRĘCZNIKI DO PRZEDMIOTÓW
ZAWODOWYCH, PRODUKTY NA ZAJĘCIA GATRONOMICZNE, SZKOLENIE NA
PRAWO JAZDY KAT. T i B (zależnie od wybranego zawodu), ZAMIESZKANIE
W INTERNACIE SZKOLNYM, KURSY I SZKOLENIA BRANŻOWE;
organizujemy odpłatny dowóz uczniów do szkoły;
stawiamy na rozwój kompetencji zawodowych i społecznych uczniów poprzez
bogatą ofertę doświadczeń zawodowych w trakcie praktycznej nauki zawodu,
kontakty z pracodawcami i uczelniami wyższymi, staże zagraniczne, wycieczki
przedmiotowe oraz zaangażowanie uczniów w organizację różnorodnych
imprez.

ZSCKR w Sypniewie
- Zapraszamy www.zsckrsypniewo.pl

EDUKACJA ZAWODOWA U NAS,
TWOJĄ DROGĄ DO SUKCESU!

