 Nauka trwa tylko 3 lata.
 Uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu poza szkołą w zakładach pracy.
 Kształcimy w zawodach zgodnych z rozporządzeniem MEN w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego m.in.:
kucharz, fryzjer, sprzedawca, rolnik, murarz-tynkarz, monter sieci i instalacji
sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, lakiernik
samochodowy, kominiarz, blacharz, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów
samochodowych, mechanik motocyklowy, drukarz offsetowy, elektryk,
elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz,
stolarz, operator maszyn leśnych, ślusarz, krawiec.
 Nauka w szkole odbywa się dla klas pierwszych 3 razy w tygodniu,
dla klas drugich i trzecich 2 razy w tygodniu w pozostałe dni uczniowie realizują
praktyczną naukę zawodu u pracodawcy.
 Raz w roku uczniowie odbywają 4 tygodniowy kurs dokształcania zawodowego
poza szkołą w centrach kształcenia zawodowego.
 W ramach praktycznej nauki zawodu uczniowie otrzymują wynagrodzenie jako
pracownicy młodociani.






zdobycie wiedzy pod okiem doświadczonego instruktora
miesięczne kieszonkowe
odzież roboczą
etat pracowniczy dla absolwenta, który przejawia zaangażowanie
i wysoką jakość pracy
 bogatsze CV
 możliwość zdobycia cennych kontaktów












zajęcia z profesjonalistami także spoza szkoły
wielofunkcyjne boisko i bardzo dobrze wyposażona siłownia
sale lekcyjne z projektorami i tablicami interaktywnymi
aktywna współpraca ze środowiskiem lokalnym
pomoc doradcy zawodowego i psychologa
nauka w systemie jednozmianowym
możliwość zjedzenia obiadu
dogodna lokalizacja i łatwy dojazd (PKS, PKP)
bezpieczeństwo monitoring wizyjny
wysoka jakość kształcenia zawodowego

Nauka trwa 3 semestry w systemie zaocznym (piątek, sobota).
Uzyskanie tytułu rolnika umożliwia samodzielne prowadzenie gospodarstwa
rolnego lub podjęcie pracy zawodowej w przedsiębiorstwach rolniczych:
produkcyjnych, usługowych i handlowych.
Uzyskanie wykształcenia rolniczego jest podstawowym warunkiem stawianym
osobom chcącym zakupić ziemię rolniczą, pozyskiwać środki finansowe
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Nasza szkoła jest bezpieczna, przyjazna i wychodząca naprzeciw potrzebom ucznia.
Kadra pedagogiczna dba o wszechstronny rozwój młodzieży, zapewniając
także pomoc i wsparcie.
Nasi absolwenci posiadając doświadczenie zawodowe, znajdują zatrudnienie
w przedsiębiorstwach lub prowadzą własną działalność gospodarczą.
Nasza oferta edukacyjna umożliwia także kontynuowanie nauki w szkołach
dla dorosłych.
Ucząc się w naszej szkole planujesz i budujesz własną karierę zawodową
i wpływasz na kształt własnego dorosłego życia.

UCZYMY ZARABIAĆ PIENIĄDZE W ZAWODZIE!
KWALIFIKACJE ZDOBYTE DZIŚ – PEWNA PRACA JUTRO

