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NASI PARTNERZY:



Oferta edukacyjna 

na rok szkolny 2021 / 2022:

Technik - 5 letni:

• technologii drewna   (KLASA PATRONACKA - MR GARDEN)
• mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

(KLASA PATRONACKA - GOODVALLEY)
• weterynarii                 (KLASA PATRONACKA - GOODVALLEY)
• architektury krajobrazu
• reklamy
• rolnik 

Szkoła branżowa I stopnia – 3 letnia:
• mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej

(KLASA PATRONACKA – MR GARDEN)
• ogrodnik
• stolarz   (WSPÓŁPRACA Z FIRMĄ MARCUS DESIGN)



Technik technologii drewna

(FIRMA PATRONACKA MR GARDEN)

Technik technologii drewna potrafi organizować i prowadzić

procesy przetwarzania drewna i materiałów

drewnopodobnych, wykonuje wyroby z drewna, zajmuje się

naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich,

programuje i obsługuje urządzenia stosowane

w przetwarzaniu drewna, prowadzi nadzór nad procesami

produkcyjnymi.



Technik technologii drewna

Technik technologii drewna może być zatrudniony w:

- Mr Garden,

- przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego, takich 

jak: tartaki, fabryki mebli, fabryki stolarki  

budowlanej czy płyt drewnopochodnych,

- instytutach badawczych,

- laboratoriach chemicznych,

- biurach projektowych,

- zakładach stolarskich,

- ośrodkach projektowania i marketingu 

wyrobów z drewna,

- zakładach zajmujących się renowacją mebli,

- samodzielnie prowadzonej działalności 

gospodarczej.



Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

(FIRMA PATRONACKA GOODVALLEY)

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki naprawia,

serwisuje oraz organizuje pracę maszyn rolniczych. Obsługuje

nowoczesne urządzenia, systemy elektroniczne oraz nawigację

satelitarną stosowaną w pojazdach, maszynach i urządzeniach

rolniczych.



Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

może pracować:

- w firmach świadczących usługi

na rzecz rolnictwa - typu produkcja 

maszyn rolniczych,

- w firmach transportowych,

- w zakładach naprawczych

pojazdów rolniczych,

- we własnych gospodarstwach

rolnych.



Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

W ramach programu nauki uczniowie realizują naukę jazdy samochodem, 
naukę jazdy ciągnikiem, zdobywają uprawnienia – prawo jazdy kategorii B, T 



Technik weterynarii

(FIRMA PATRONACKA GOODVALLEY)

Wykonuje czynności pomocnicze w zakresie usług

weterynaryjnych i realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej.

Prowadzi chów, hodowlę i inseminację zwierząt.



Technik weterynarii

Absolwent może podjąć pracę w:

- klinikach, gabinetach weterynaryjnych,

- inspektoratach weterynaryjnych,

- stacjach hodowli i unasienniania zwierząt,

- zakładach przetwórstwa środków

spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

- jednostkach organizacyjnych utrzymujących

zwierzęta;

- zakładach wytwarzania pasz dla zwierząt.



Technik weterynarii

W ramach programu nauki uczniowie
realizują naukę jazdy samochodem -
prawo jazdy kategorii B.



Technik architektury krajobrazu

Absolwent może założyć własną firmę, podjąć pracę

w pracowniach projektowych, pracowniach konserwacji zabytków

i ochrony środowiska, a także w urzędach administracji

samorządowej, parkach narodowych i krajobrazowych.



Technik architektury krajobrazu

Kształcąc się w tym zawodzie:

- zostaniesz specjalistą od  uprawy i pielęgnacji

roślin ozdobnych,

- zdobędziesz umiejętność wykonywania 

projektów, rysunków technicznych, map i planów

- poznasz tajniki florystyki,

- zdobędziesz praktykę w dekorowaniu wnętrz

materiałem roślinnym,

- urządzisz ogród ziołowy, kwietnik, zbiornik wodny, 

rabatę, założysz trawnik, 

- posiądziesz wiedzę z miernictwa i  geodezji,

- poznasz zasady budownictwa,

- bez problemu będziesz obsługiwać  maszyny 

i urządzenia do zakładania i pielęgnowania terenów zieleni.



Technik architektury krajobrazu



W ramach programu nauki
uczniowie realizują naukę jazdy
ciągnikiem - prawo jazdy
kategorii T.



Technik reklamy

Organizuje proces sprzedaży produktów i usług

reklamowych, organizuje kampanię reklamową oraz przygotowuje

i wykonuje projekty reklam.



Technik reklamy

Technik reklamy może być zatrudniony w:

- agencjach reklamowych, 

- działach marketingu przedsiębiorstw, 

- biurach ogłoszeń, 

- studiach graficznych, 

- działach promocji środków masowego przekazu, 

- agencjach zajmujących się kontaktami z prasą i kształtowaniem  

opinii publicznej.



Technik reklamy

Technik reklamy to bardzo ciekawy i posiadający 

dużą przyszłość zawód!



Technik rolnik

Technik rolnik organizuje i wykonuje prace w gospodarstwie

rolnym związane: z uprawą roślin, nasiennictwem, chowem,

pielęgnacją i żywieniem zwierząt gospodarskich. Prowadzi

i obsługuje: pojazdy, maszyny i urządzenia stosowane w rolnictwie.

Organizuje sprzedaż swoich produktów. Prowadzi gospodarstwo

rolne w oparciu o rachunek ekonomiczny.



Technik rolnik

Średnie wykształcenie rolnicze jest jednym z warunków

niezbędnych do prowadzenia indywidualnego gospodarstwa

rolnego oraz do korzystania z funduszy unijnych.



SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

ZAWÓD - MECHANIK - OPERATOR MASZYN 

DO 

PRODUKCJI DRZEWNEJ

(FIRMA PATRONACKA MR GARDEN)
Mechanik - operator maszyn do produkcji drzewnej zajmuje się

montowaniem maszyn i urządzeń, kontrolowaniem

i nadzorowaniem tych prac. Obsługuje maszyny i urządzenia

stosowane w procesie produkcji materiałów drzewnych. Prowadzi

bieżącą kontrolę jakości surowców i produktów oraz przeglądy

i konserwację maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej.



Mechanik – operator maszyn 

do produkcji drzewnej

Mechanik – operator maszyn do produkcji                    

drzewnej może być zatrudniony w:

- Mr Garden,

- przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego, 

takich jak: tartaki, fabryki mebli, fabryki  

stolarki  budowlanej czy płyt drewnopochodnych,

- zakładach stolarskich,

- zakładach zajmujących się renowacją mebli,

- samodzielnie prowadzonej działalności 

gospodarczej.



SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

ZAWÓD - OGRODNIK

Ogrodnik prowadzi prace związane z uprawą ogrodniczą, hodowlą

i produkcją roślin ogrodniczych. Dobiera gatunki i odmiany roślin,

produkuje materiał szkółkarski (sadzonki, rośliny, nasiona).

Przygotowuje podłoża do produkcji ogrodniczej. Opracowuje

programy ogrodnicze i nawożenia. Prowadzi prace pielęgnacyjne

i renowacyjne terenów zielonych. Obsługuje maszyny i sprzęt

ogrodniczy.



OGRODNIK

Ogrodnik może pracować w:

- ogrodniczych przedsiębiorstwach  

produkcyjno-usługowych zajmujących 

się: sadownictwem, produkcją warzyw,  

roślin ozdobnych itp.,

- firmach zajmujących się sprzedażą 

produktów ogrodniczych,

- firmach zajmujących się projektowaniem  

i pielęgnacją terenów zieleni,

- kwiaciarniach i firmach wykonujących 

dekoracje roślinne.



SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

ZAWÓD - STOLARZ

(WSPÓŁPRACA Z FIRMĄ MARCUS DESIGN)

Stolarz potrafi prowadzić procesy przetwarzania drewna

i materiałów drewnopodobnych, wykonuje wyroby z drewna.

Zajmuje się naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów

stolarskich. Obsługuje urządzenia stosowane w stolarstwie.



STOLARZ

(WSPÓŁPRACA Z FIRMĄ MARCUS DESIGN)

Stolarz może pracować:

- w przedsiębiorstwach przemysłu  

drzewnego, np. tartakach, fabrykach 

mebli, stolarki budowlanej czy płyt  

drewnopochodnych,

- w zakładach stolarskich zajmujących się 

renowacją mebli, 

- we własnej działalności gospodarczej.



NAUKA JAZDY - DODATKOWE UPRAWNIENIA

WYMAGANY NUMER PROFILU KANDYDATA NA 

KIEROWCĘ

(www.zsrgrudziadz.pl)

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

- nauka jazdy samochodem (kat. B)

- nauka jazdy ciągnikiem rolniczym (kat. T)

Technik rolnik i architektury krajobrazu

- nauka jazdy ciągnikiem rolniczym (kat. T)

Technik weterynarii

- nauka jazdy ciągnikiem rolniczym (kat. B)

Szkoła Branżowa I Stopnia: ogrodnik

- nauka jazdy ciągnikiem rolniczym (kat. T)



ATUTY SZKOŁY:

Doskonała, wyróżniająca się baza dydaktyczna, w tym m. in.:

• pracownie komputerowe z dostępem do Internetu

• możliwość korzystania z Internetu w czytelni



ATUTY SZKOŁY:
• pracownie wyposażone w pomoce dydaktyczne



ATUTY SZKOŁY:

• pracownia do nauki języków obcych

• pracownie multimedialne

• szkolne tereny zieleni, warzywnik, sad, 

szkółka roślin ozdobnych, park, itp.

• laboratorium weterynaryjne oraz zajęcia 

w nowym schronisku dla zwierząt



ATUTY SZKOŁY:

• hala sportowa, zewnętrzne boiska do 

piłki plażowej, koszykówki oraz piłki 

nożnej, siłownia zewnętrzna

• aula

• monitoring obiektu



Z ŻYCIA SZKOŁY...



SZKOŁA ORGANIZUJE:

• praktyki zawodowe za granicą,

• szkolenia prowadzone przez ARR, ARiMR, 

ODR, BGŻ, KRUS, 

• wycieczki do nowoczesnych 

przedsiębiorstw oraz gospodarstw 

rolniczych  i ogrodniczych,

• wyjazdy na wystawy i targi np.: Gardenia, 

Agro Show,



SZKOŁA ORGANIZUJE:

• odpłatne kursy:

- na wózki widłowe, prasy, sieczkarnie

- na kombajn

- z zakresu stosowania środków ochrony roślin

- inseminatora

• warsztaty językowe

• konkursy i olimpiady przedmiotowe:

- OWiUR

- BHP

• Festiwal Zawodów



Baza kształcenia praktycznego

CIĄGNIK 
Z OPRYSKIWACZEM

KOSIARKA,
WERTYKULATOR



Baza kształcenia praktycznego



Baza kształcenia praktycznego



WYJAZDY UCZNIÓW

WIELKA BRYTANIA

LONDYN

WŁOCHY - FLORENCJA



WYJAZDY UCZNIÓW

KOŁUDA WIELKA

STACJA HODOWLI 
I UNASIENNIANIA 

ZWIERZĄT 
W BYDGOSZCZY



WYJAZDY UCZNIÓW

FIRMA ZIP AGRO

FIRMA 

VITROFLORA



WYJAZDY UCZNIÓW

MŁYNY 

SZCZEPANKI

SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW                            

– NIEDŹWIEDŹ



Zespół Szkół Rolniczych

im. Władysława Grabskiego

ul. Lipowa 33 

86-300 Grudziądz

tel./fax: 56 / 46 48 240

e-mail: sekretariat7@wp.pl

www.zsrgrudziadz.pl

1925



Oferta edukacyjna 

na rok szkolny 2021 / 2022:

Technik - 5 letni:

• technologii drewna   (KLASA PATRONACKA - MR GARDEN)
• mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

(KLASA PATRONACKA - GOODVALLEY)
• weterynarii                 (KLASA PATRONACKA - GOODVALLEY)
• architektury krajobrazu
• reklamy
• rolnik 

Szkoła branżowa I stopnia – 3 letnia:
• mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej

(KLASA PATRONACKA – MR GARDEN)
• ogrodnik
• stolarz   (WSPÓŁPRACA Z FIRMĄ MARCUS DESIGN)



ZAPRASZAMY!

ZOSTAŃ

NASZYM 

UCZNIEM!


