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Kierunki kształcenia:

Szkoła Branżowa I stopnia - ogrodnik

Technikum w zawodach:
• technik ogrodnik

• technik architektury krajobrazu

• technik ekonomista

• technik geodeta

• technik organizacji turystyki

• technik spedytor

• technik reklamy

• technik usług fryzjerskich

• technik eksploatacji portów i terminali



• produkcji i pielęgnacji roślin ozdobnych, warzywniczych i 

sadowniczych,

• przygotowania gleby pod uprawy ogrodnicze,

• zakładania i pielęgnacji upraw ogrodniczych,

• zbioru, sortowania i sprzedaży produktów ogrodniczych,

• poznasz pracę w ogrodniczych przedsiębiorstwach 

produkcyjnych i usługowych,

• uzyskasz uprawnienia rolnicze – niezbędne do 

prowadzenia gospodarstwa

Zdobędziesz umiejętności:

Szkoła Branżowa I stopnia 
ogrodnik



Możliwość kontynuacji nauki:
1. Szkoła branżowa II stopnia

lub 

2. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych + Kwalifikacyjny Kurs         

Zawodowy z kwalifikacji OGR.05 uzyskasz wykształcenie średnie i tytuł   

technika ogrodnika

ROZWIJAJ  SWOJE PASJE, ZDOBYWAJ WIEDZĘ



Technikum



Zawód: Technik ogrodnik 
z elementami logistyki produktów ogrodniczych

• produkcji i pielęgnacji roślin – (warzyw, 

owoców, kwiatów, grzybów jadalnych, 

uprawianych w szklarni lub w gruncie)

• zakładania i pielęgnacji upraw ogrodniczych

• zbioru, sortowania i sprzedaży produktów 

ogrodniczych

• poznasz pracę w ogrodniczych 

przedsiębiorstwach produkcyjnych i 

usługowych

Uzyskasz uprawnienia rolnicze – niezbędne do 

prowadzenia gospodarstwa



Zawód: Technik architektury 

krajobrazu z elementami florystyki

• projektowania i planowania: ogrodów, placów zabaw, 

zieleni osiedlowej, ogrodów przy szkołach, 

przedszkolach, szpitalach, urzędach, projektowania 

terenów zieleni miast i obszarów wiejskich, 

• zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń 

drzew i krzewów, 

• posługiwania się dokumentacją projektową 

w poszczególnych etapach.

• Uzyskasz uprawnienia rolnicze – niezbędne do 

prowadzenia gospodarstwa



Zawód: Technik ekonomista 
o profilu menadżersko-prawnym 

• tworzenia i prowadzenia własnego biznesu

• obsługiwania programów finansowo-księgowych

• zarządzenia w biznesie 

Perspektywy absolwenta po uzyskaniu dyplomu 

technika ekonomisty: 

•podjęcie pracy zawodowej w różnych podmiotach

gospodarczych (administracja, banki, urzędy 

skarbowe, instytucje finansowe i inne),

•prowadzenie własnej firmy.



Zawód: Technik geodeta 
o profilu geoinformatyka

• sporządzania niezbędnych danych graficznych i 

opisowych o nieruchomościach dla potrzeb gospodarki 

kraju, osób fizycznych i instytucji; wykonywania map 

(np. mapy zasadnicze, ewidencyjne, topograficzne) 

oraz dokumentacji 

o charakterze prawnym

• uczestniczenia w procesach budowlanych różnego 

rodzaju inwestycji

• rozgraniczeń nieruchomości, podziałów i scaleń, 

wywłaszczeń i innych 

Zdobędziesz umiejętności:



Zawód: Technik organizacji 

turystyki
o profilu stewardessa i pilot wycieczek

• organizowania działalności turystycznej

• organizowania imprez i usług turystycznych

• przygotowywania, sprzedawania, realizowania i 

rozliczania imprezy i usługi turystycznej 

• obsługiwania konferencji, kongresów

• prowadzenia dokumentacji związanej z 

organizacją imprez i usług turystycznych oraz 

obsługą klientów

Zdobędziesz umiejętności:



Zawód: Technik spedytor
z elementami spedycji międzynarodowej

• planowania i organizowania prac związanych 

z przewozem ładunków, 

• prowadzenia dokumentacji związanych 

z realizacją zadań transportowych, 

• prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń 

z klientem i kontrahentami.

Będziesz przygotowany do podjęcia pracy w:

• przedsiębiorstwach transportowych, 

logistycznych lub spedycyjnych,

• agencjach obsługi portów morskich i lotniczych,

• hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe.

Zdobędziesz umiejętności:



Zawód: Technik reklamy 
o profilu medialnym z elementami 

dziennikarstwa

•organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych,

•organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej,

•projektowania oraz wykonywania środków reklamowych,

•opracowywania wniosków z programów badań rynkowych, pozyskiwania 

klientów do współpracy z firmą,

•przeprowadzania rozmów handlowych. 

Zdobędziesz umiejętności:



Zawód: Technik usług fryzjerskich 
z elementami wizażu

•wykonywania usług fryzjerskich takich jak: zabiegi 

pielęgnacyjne włosów, strzyżenie włosów

•poznawania i wdrażania nowych technologii 

wykonania zabiegów, nowoczesnych narzędzi oraz 

technik pracy

Zdobędziesz umiejętności:



Zawód: Technik eksploatacji portów 

i terminali

• obsługi środków transportu w portach morskich, 

rzecznych, terminalach samochodowych, lotniczych 

i drogowych

• obsługi podróżnych w portach i terminalach oraz 

organizacji prowadzenia prac związanych  

z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów 

i ładunków 

• organizowania obsługi środków transportu bliskiego

Zdobędziesz umiejętności:



Stypendia dla uczniów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 

Stypendium Starosty Grójeckiego za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia

Stypendium Starosty Grójeckiego za wyniki w nauce dla uczniów klas pierwszych

Udział uczniów w Projekcie 

„Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” 

Stypendia szkolne za wyniki w nauce



Olimpiady
Olimpiada przedsiębiorczości

Sukcesy uczniów



Erasmus – praktyki zagraniczne
Wyjazdy młodzieży do:

Włoch i Irlandii – 2017/2018

Hiszpani i Irlandii – 2018/2019

W tym roku wyjazd do Grecji 



Z życia szkoły

Mikołajki  

HDK
Narodowe czytanie 

Uroczystości szkolne 



Wycieczki szkolne  



Konkursy

Otrzęsiny



Relacja fotograficzna 



Sport w szkole



Samorząd 
i wolontariat



Centrum informacji multimedialnej 
w bibliotece szkolnej



Świetlica 
szkolna



Gabinet pomocy medycznej

Tu znajdziesz podstawową pomoc 

medyczną



Internat



Informacje o rekrutacji uzyskasz:
w sekretariacie szkoły dzwoniąc pod numer: 48 667 20 12

na stronie internetowej: www.nowawies.ckziu.edu.pl

www.facebook.com/ckziunowawies

pisząc na adres: szkola@ckziu.edu.pl

Zapraszamy 
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