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pracownie przedmiotowe wyposa¿one w sprzêt  
multimedialny;
4 pracownie komputerowe; 
biblioteka z czytelni¹ multimedialn¹;
nowoczesna sala gimnastyczna;
boisko wielofunkcyjne; 
dziennik elektroniczny, zapewniaj¹cy bie¿¹cy dostêp 
do informacji;
bezp³atne Wi-Fi na terenie szko³y;
monitoring na terenie szko³y;
œwietlica z k¹cikiem komputerowym i kawowym,
punkt ksero;
dobra lokalizacja w centrum miasta, blisko dworce: 
PKS i PKP. 
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kursy kwalifikacyjne;
praktyki zagraniczne w Programie Erasmus+;
praktyki krajowe;
projekt „Aktywna Praktyka” realizowany z firm¹
Osadkowski S.A.;
lokalne targi pracy i zawodów;
wycieczki zawodoznawcze;
bezp³atne dodatkowe zajêcia realizowane przez  
pracowników wy¿szych uczelni;
doradztwo zawodowe;
kursy spawacza i operatora wózka wid³owego.

üdarmowe praktyki zagraniczne;
üprojekt „eFood Tour” w ramach eTwinning (w projekcie 

uczestnicz¹ szko³y z Polski, Holandii, Szwecji i W³och);
üudzia³ w anglojêzycznych przedstawieniach;
üwymiana pocztówek w ramach „Postcard Crossing 

Project”. 
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bogata oferta nieodp³atnych dodatkowych zajêæ 
pozalekcyjnych zamiast korepetycji;
zajêcia pozalekcyjne w ramach projektów 
realizowanych w szkole;
dodatkowe zajêcia przygotowuj¹ce do matury ujête 
w planie lekcji;
szeroka oferta przedmiotów zawodowych opartych 
o programy autorskie;
nauka na jedn¹ zmianê.
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ü

Stypendium Prezesa Rady Ministrów;

Stypendium Starosty;

Stypendium „zDolny Œl¹zak”;

Stypendium socjalne.

ü

ü

ü

ü

finaliœci Olimpiady Wiedzy i Umiejêtnoœci Rolniczych;
finaliœci Olimpiady Wiedzy z Zakresu Bezpieczeñstwa,  
Higieny i Prawa Pracy dla Uczniów Szkó³ Rolniczych;
finalista Olimpiady Logistycznej organizowanej przez 
Miêdzynarodow¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Logistyki i Transportu 
we Wroc³awiu;
sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach 
przedmiotowych oraz zawodach sportowych.

ü

ü

ü

ü

wiedzê na ca³e ¿ycie;
praktyczne kwalifikacje zawodowe;
umiejêtnoœæ radzenia sobie na rynku pracy;
mo¿liwoœæ dalszego kszta³cenia na uczelniach 
wy¿szych.



Akademia Wojsk L¹dowych
we Wroclawiu

Kszta³c¹c siê w tym zawodzie uzyskasz wiedzê
i umiejêtnoœci z zakresu:
Oprodukcji surowców ¿ywnoœciowych (uprawa roœlin, chów zwierz¹t,     

nowoczesnych technologii produkcji z uwzglêdnieniem rolnictwa 
ekologicznego i przetwórstwa rolno-spo¿ywczego);

Ozarz¹dzania firm¹ i marketingu w agrobiznesie oraz handlu produktami 
rolno-spo¿ywczymi;

Oprzygotowania biznesplanu i wniosku o finansowanie 
z Unii Europejskiej;

Oprawa cywilnego i gospodarczego 
oraz rachunkowoœci;

Oobs³ugi maszyn i urz¹dzeñ stosowany 
w agrobiznesie (darmowe prawo jazdy Kat. T.).

Korzyœci wynikaj¹ce z ukoñczenia szko³y:
üzdobêdziesz zawód technika agrobiznesu oraz kwalifikacje rolnicze 

umo¿liwiaj¹ce zakup ziemi, jej dziedziczenie oraz korzystanie ze 
œrodków Unii Europejskiej;

üuzyskasz wiedzê i umiejêtnoœci do samodzielnego prowadzenia 
gospodarstwa rolnego, prowadzenia w³asnej firmy lub zdobywania 
zatrudnienia na wszystkich stanowiskach, gdzie wymagana jest wiedza
z zakresu: agrobiznesu, ekonomii, marketingu i przedsiêbiorczoœci.

Ospecjalistyczne zajêcia w jednostkach s³u¿b mundurowych;
O elementy musztry i ceremonia³u;
O zajêcia z prawa, psychologii, bezpieczeñstwa i zarz¹dzania 

kryzysowego.

Uczeñ koñcz¹cy technikum informatyczne bêdzie potrafi³:
Ozmontowaæ, naprawiæ i skonfigurowaæ komputer oraz wspó³pracuj¹ce 

urz¹dzenia zgodnie z oczekiwaniami klienta;
Ozbudowaæ sieæ komputerow¹ w oparciu o media przewodowe 

i bezprzewodowe, skonfigurowaæ urz¹dzenia sieciowe;
Oinstalowaæ i konfigurowaæ sieciowe systemy operacyjne, zarz¹dzaæ sieci¹

i dbaæ o bezpieczeñstwo danych;
Otworzyæ strony internetowe; 
Oprojektowaæ i obrabiaæ grafikê, animacjê i dŸwiêk;
Oadministrowaæ bazami danych i systemami przetwarzania danych SQL;
Opos³ugiwaæ siê jêzykami programowania PHP, JavaScript;
Ouruchomiæ i administrowaæ systemami zarz¹dzania treœci¹ - CMS.

Mo¿liwoœæ zatrudnienia:
üpunkty serwisowe sprzêtu komputerowego 

i telekomunikacyjnego;
üdzia³y obs³ugi informatycznej ró¿nych firm;
üdzia³y reklamy;
übiura pomocy zwi¹zane z dzia³ami IT (helpdesk);
üprzy projektowaniu i administrowaniu stron internetowych, PHP;
üadministrator sklepów internetowych;
üprowadzenie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie us³ug 

informatycznych;
üw ka¿dym zawodzie, gdzie wymagana jest bieg³a znajomoœæ obs³ugi 

komputera i systemów informatycznych.

Kszta³c¹c siê w tym zawodzie uzyskasz wiedzê 
i umiejêtnoœci z zakresu:
Ozasad planowania, organizowania i kierowania pracami zwi¹zanymi

z procesem logistycznym w ³añcuchu dostaw;
Ozarz¹dzania zapasami strategicznymi;
Ozarz¹dzania gospodark¹ odpadami;
Oorganizacji transportu i wykorzystania systemów informatycznych;
Okompleksowa obs³uga klienta w zakresie komunikacji, zaopatrzenia 

i transportu.

Mo¿liwoœæ zatrudnienia:
üdzia³y logistyki przedsiêbiorstw przemys³owych, transportowych, 

handlowych, dystrybucyjnych, us³ugowych, transportowo-spedycyjnych;
üdzia³y sprzeda¿y i prognozowania popytu;
üjednostki administracyjne zajmuj¹ce siê logistyk¹;
üuzyskasz wiedzê i umiejêtnoœci do samodzielnego prowadzenia w³asnej 

dzia³alnoœci gospodarczej.

ümiesiêczny sta¿ w Portugalii lub w Hiszpanii;
üdoskonalenie umiejêtnoœci jêzykowych, miêdzynarodowe kontakty;
ürozwiniêcie europejskich kompetencji zawodowych;
ütworzenie wizerunku polskiego ucznia jako wartoœciowego pracownika 

lub partnera biznesowego na rynku europejskim;

üEuropass - dokument europejski o wiedzy i kwalifikacjach nabytych 
podczas mobilnoœci;

ünie tylko praca - poznajemy najwiêksze atrakcje regionów, 
w których jesteœmy.
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