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SZKOŁA NOTOWANA W RANKINGU 

NAJLEPSZYCH TECHNIKÓW W POLSCE

 Tytuł „Brązowej Szkoły 2020”

Tytuł „Srebrnej Szkoły 2019”

 Tytuł „Złotej Szkoły 2018” 

Tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Tytuł „Srebrnej Szkoły 2015”    

BAZA SZKOŁY

- pracownie ogólnokształcące i zawodowe dobrze wyposażone 
  w sprzęt techno-dydaktyczny,
- nowy budynek kształcenia zawodowego z lecznicą weterynaryjną,
- pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu,
- eko-ogród,
- bibliotekę ze skomputeryzowanym katalogiem, czytelnią oraz pracownią 
  multimedialną,
- internat z pokojami 2 lub 3 osobowymi, stołówką i siłownią – fitness, 
- kompleks obiektów sportowych: hala sportowa oraz stadion,
- plac manewrowy do nauki jazdy
- kajaki i rowery
- nowoczesną pracownię analityczno-chemiczną
- symulator kombajnu zbożowego
- nowoczesną oborę z robotem udojowym.

SZKOŁA POSIADA:

SZKOŁA UMOŻLIWIA:
- wyjazdy turystyczno-szkoleniowe krajowe i zagraniczne
  w ramach programu Erasmus+
- wszechstronny rozwój zainteresowań uczniów podczas zajęć lekcyjnych 
  i pozalekcyjnych w: Samorządzie Uczniowskim, Naukowym Kole Ekonomistów, 
  Kole Zootechników, PCK, LOP, grupie tanecznej, zespołach muzycznych, 
  szkolnym sklepiku, radiowęźle szkolnym, Uczniowskim Klubie Wolontariatu.
- ukończenie bezpłatnych kursów w ramach projektów unijnych – RPO WŁ:

- kurs instruktora hipoterapii,
- kurs obsługi wózków widłowych,
- kurs spawania elektrodami otulonymi,
- kurs nauki jazdy samochodem i ciągnikiem,
- kurs obsługi koparko-ładowarki  
- kurs kombajnisty,
- kurs na inseminatora,
- kurs florystyczno-kelnerski,
- kurs instruktora nauki jazdy konnej,
- kurs groomingu,
- kurs instruktora dogoterapii,
- kurs instruktora szkolenia psów,
- kurs turystyki kajakowej i rowerowej, 
- inne, wg potrzeb ucznia.

NASZE SUKCESY

NABÓR DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

NAZWA
SZKOŁY ZAWÓD

DNI OTWARTYCH DRZWI SZKOŁY: 
20 MARCA, 29 KWIETNIA i 15 MAJA 2020 ROKU

Szkoła położona jest 10 km od Łowicza w kierunku Kutna.

1. Od 18 lat jesteśmy notowani w Ogólnopolskim Rankingu Szkół  Ponadgimnazjalnych 
    publikowanym przez czasopismo „Perspektywy”. W 2017 roku nasza szkoła została 
    sklasyfikowana wśród techników na 19 miejscu w kraju, 2 w województwie łódzkim
    i 1 w powiecie łowickim. W 2018 roku ponownie zdobyliśmy złotą tarczę, rok 2019 
    uwieńczyliśmy srebrną tarczą, a rok 2020 brązową tarczą.
2. W 2016 r. wygraliśmy plebiscyt na najfajniejszą szkołę ponadgimnazjalną 
    powiatu łowickiego.
3. W 2017 r. zostaliśmy wyróżnieni Certyfikatem „Zadowolony Konsument”. 
4. W 2019 r. otrzymaliśmy statuetkę „Złotych Orłów Edukacji”

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAKWATEROWANIA W INTERNACIE - tytuł „Brązowej Szkoły 2020”,
- tytuł „Srebrnej Szkoły 2019”,
- tytuł „Złotej Szkoły 2018”,
- tytuł „Złotej Szkoły 2017”,
- tytuł „Srebrnej Szkoły 2015”,
- Stypendyści Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Rady Ministrów 
  oraz Marszałka Województwa Łódzkiego,
- Finaliści Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach,
- Finaliści wojewódzkiego konkursu pożarniczego,
- Finaliści zawodów okręgowych i centralnych 
  Olimpiady Wiedzy o Bankach,
- Laureaci Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o BHP,
- Finaliści Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej,
- Laureaci i finaliści Olimpiady Młodych Producentów Rolnych,
- Laureaci i finaliści ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy
  i Umiejętności Rolniczych (indeksy na wyższe uczelnie m.in. na weterynarię),
- Srebrna statuetka za zajęcie II miejsca w egzaminach zewnętrznych 
  w roku szkolnym 2008/2009 przyznana przez Ministra Rolnictwa 
  i Rozwoju Wsi,
- Specjalna nagroda Ministra Edukacji Narodowej w XII rankingu 
  Szkół Ponadgimnazjalnych organizowanym przez  „Perspektywy” 
  i „Rzeczpospolitą”. 

My wybraliśmy!  A Ty?
My wybraliśmy!  A Ty?
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TECHNIK WETERYNARII

    Zawód, dzięki któremu uczniowie nabywają umiejętności 

obsługi i pielęgnacji weterynaryjnej zwierząt. Odbywają 

zajęcia edukacyjne w pracowniach specjalistycznych 

prowadzone przez lekarzy weterynarii, a praktyki 

zawodowe w lecznicach weterynaryjnych. W trakcie nauki 

zdobywają umiejętności posługiwania się sprzętem 

specjalistycznym (USG, aparaty hematologiczne, 

spektrofotometry) przeznaczonym do diagnozowania 

chorób oraz sprzętem analitycznym do określania rodzaju 

patogenów.

  Technik weterynarii może podjąć pracę w lecznicach 

weterynaryjnych, przetwórstwie spożywczym, na fermach 

przemysłowych, w zakładach hodowli zwierząt, ogrodach 

zoologicznych, schroniskach dla zwierząt lub nadzorze 

sanitarno-weterynaryjnym. Absolwent może również 

samodzielnie  prowadzić  gospodarstwo  rolne  i  korzystać 

z funduszy unijnych, ma możliwość podjęcia studiów 

wyższych na kierunkach: weterynaria, zootechnika, 

medycyna, rolnictwo i innych.

TECHNIK ROLNIK

  Zawód ten przeżywa prawdziwy renesans. Średnie 

wykształcenie rolnicze jest jednym z warunków korzystania 

ze środków finansowych Unii Europejskiej. Uczniowie 

nabywają umiejętności do prowadzenia własnego 

gospodarstwa rolnego lub do pracy w zawodach rolniczych 

i okołorolniczych.

     Szkoła   wychodzi   naprzeciw   aktualnym    potrzebom 

i kształci techników rolników o różnych specjalnościach. 

Dobre przygotowanie ogólnorolnicze i specjalność 

branżowa umożliwia absolwentom łatwe przystosowanie 

się do warunków w każdym zakładzie pracy związanym 

bezpośrednio lub pośrednio z rolnictwem. Po ukończeniu 

szkoły uczniowie mają możliwość podjęcia studiów 

wyższych na kierunkach: rolnictwo, zootechnika,  technika 

rolnicza, ekonomia, agrobiznes i innych.

Absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement Europass w języku angielskim honorowany 
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Absolwenci po zdaniu egzaminu maturalnego mogą kontynuować naukę na dowolnie wybranym kierunku studiów.

TECHNIK ARCHITEKTURY 

KRAJOBRAZU

    Architektura krajobrazu należy do najnowszych zawo-

dów w Polsce. To jedyna tego typu szkoła w naszym 

regionie. Szkoła uczy projektowania, kształtowania i pie-

lęgnacji terenów zieleni, konserwacji istniejących i nowo 

projektowanych elementów architektury krajobrazu, 

projektowania ogrodów przydomowych, działek 

rekreacyjnych, zieleni miejskiej, rewaloryzacji, 

modernizacji parków krajobrazowych i inwentaryzacji 

drzewostanu.

      Absolwent  może  założyć   własną   firmę   lub  znaleźć 

pracę w pracowniach projektowych, konserwacji zabytków 

i ochrony środowiska, urzędach administracji samorzą-

dowej, w parkach narodowych i krajobrazowych. Po 

ukończeniu szkoły uczniowie mają możliwość podjęcia 

studiów wyższych na kierunkach: hotelarstwo, geodezja, 

turystyka, architektura krajobrazu i innych.

TECHNIK HODOWCA KONI

     Zawód, który w sposób emocjonujący i twórczy realizu-

je zainteresowania młodych ludzi w zakresie szeroko 

rozumianego sportu jeździeckiego i hodowli koni. 

Wychodząc naprzeciw wzrastającemu zainteresowaniu 

końmi i  zapotrzebowaniu na rynku pracy na 

wykwalifikowaną kadrę do obsługi koni zapewniamy: 

zdobycie wiedzy z szeroko rozumianej hipologii na 

zajęciach teoretycznych i praktycznych, doskonalenie 

umiejętności jeździeckich, powożenie zaprzęgami, 

okresowe zajęcia z podkuwaczami, lekarzami weterynarii 

oraz  rymarzami.

    Ukończenie szkoły i zdobycie tytułu technika hodowcy 

koni umożliwia założenie i prowadzenie gospodarstwa 

hodowlanego lub prowadzenie działalności agrotu-

rystycznej. Uzyskanie uprawnień instruktorskich i trener-

skich umożliwia podjęcie pracy w ośrodkach jeździeckich   

i stadninach koni. Po ukończeniu szkoły uczniowie mają 

możliwość podjęcia studiów wyższych na kierunkach: 

weterynaria, zootechnika, rolnictwo i innych. 
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