
WYZNACZAMY DOBRE KIERUNKI



Wysoka
zdawalność 

matur

Praktyki
zagraniczne

Bezpłatne 
Prawo Jazdy 

kat. B i T

Zajęcia
pozalekcyjne

Bezpieczna 
szkoła



ZSZ

TECHNIKUM
RAZEM

0

50

100

150

200

250

2010/2011 2011/2012
2012/2013

2013/2014

76 89
86

69

92
121

152
142

168

210
238

211
ZSZ
TECHNIKUM
RAZEM

REKRUTACJA 2010- 2013



ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 

przedmiot zdawalność 2012 zdawalność 2013

Język polski 86% 97%
Język angielski 94% 93%
Język niemiecki 93% 95%

Matematyka 81% 74%

Historia 100% 100%

Geografia 100% 80%

WOS 84% 100%



Modernizacja bazy 
dydaktycznej

Sale komputerowe

Sala obsługi konsumenta 



Pracownia naprawy i diagnostyki pojazdów

Pracownia elektrotechniki i elektroniki



Pracownia obróbki mechanicznej

Pracownia odnawialnych źródeł energii



PRACOWNIE ZAWODOWE



OBSŁUGA KLIENTA 
I GASTRONOMIA









Współpraca z ośrodkami kulturalnymi, 
naukowymi, turystycznymi oraz wyższymi 

uczelniami i pracodawcami





Klasy usportowione:

Piłka nożna

Piłka siatkowa

Tenis stołowy





Sekcja teatralna

Koło szachowe

Ekozespoły

Gazetka szkolna

















Kierunek realizowany na zasadzie 
młodocianego pracownika w Zakładzie 
Produkcyjnym Animex Foods Sp. z o.o. 

S.K.A. Oddział w Morlinach. 

Po ukończeniu nauki zawodu 
możliwość zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę. Pracodawca zapewnia 
posiłki profilaktyczne i zaplecze 

socjalne.

WĘDLINIARZ





MONTER ZABUDOWY I ROBÓT 
WYKOŃCZENIOWYCH 

W BUDOWNICTWIE

Monter zabudowy i robót wykończeniowych 

w budownictwie jest zawodem rozwojowym, 

może pracować w każdej firmie wykonującej 

usługi dla budownictwa,  w zakładach 

prefabrykacji materiałów budowlanych, 

przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją 

i dystrybucją materiałów budowlanych, własna 

działalność polegająca na świadczeniu usług 

wykończeniowych.





PRAKTYKI ZAGRANICZNE

technik ogrodnik            
technik agrobiznesu       

technik pojazdów sam.
technik żywienia i usług 

gastronomicznych

Włochy
Hiszpania

Wielka Brytania



PRAKTYKI ZAGRANICZNE

♦ Włochy 
technik pojazdów samochodowych

technik ogrodnik
technik agrobiznesu     

♦ Hiszpania
technik energetyk
technik informatyk     

Rok szkolny 2014/2015



♦ ECDL

♦ projektowanie CAD 3D

♦ spawacz MAG

♦ prawa jazdy kat. C

♦ elektroenergetyczne do 1 kV







Co zrobić żeby wziąć udział? 
1. Wejdź na 

www.facebook.com/zsrwostrodzie
2. Polub fanpage Zespołu Szkół 

Rolniczych w Ostródzie
3. Zapoznaj się z regulaminem 

ogłoszonym na facebooku i weź 
udział w konkursie .

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów gimnazjów. 
Jego celem jest wyłonienie najlepszego projektu na maskotkę 
Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie.

Nagrody zostaną wręczone 
podczas Dni Otwartych Szkoły 
w Ostródzie 



Rekrutacja na rok szkolny 
2014/2015

- założyć swoje konto na stronie internetowej
- zapamiętać swój login i hasło, 
- zalogować się na stronie elektronicznego naboru i wybrać 
typ szkoły i  klasę, w której chcieliby podjąć naukę.

Szczegółowe zasady rekrutacji i adres strony elektronicznego 
naboru zamieszczone będą na stronie internetowej szkoły –

– zakładka rekrutacja:

http://www.rolnik.edu.pl

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół dziennych dla młodzieży
w Zespole Szkół Rolniczych w Ostródzie odbywa się za pośrednictwem 
elektronicznego naboru, tzn. że gimnazjaliści powinni:



Terminy rekrutacji

- od 19 maja 2014 r. do 03 czerwca 2014 r. do godz. 14.00 - składanie 
dokumentów do szkół ze wskazaniem wybranych oddziałów,

- do 01 lipca 2014 r. do godz. 10.00 – dostarczenie przez kandydata do 
wybranych szkół oryginałów lub kopii (potwierdzonych przez dyrektora 
gimnazjum) świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego,

- 04 lipca 2014 r. do godz. 14.00 - ogłoszenie list kandydatów 
zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły,

- do 08 lipca 2014 r. do godziny 14.00 - ostateczny termin potwierdzenia 
przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez 
dostarczenie oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum i 
zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Kandydaci otrzymują 
ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy,

- do 10 lipca 2014 r., godzina 14.00 - ostateczne ogłoszenie list uczniów 
przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,
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