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Zapraszamy do nas, bo mamy dla Was… 

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie to nowoczesna 
szkoła z 90-letnią tradycją. Od 19 lat szkoła notowana jest w Ogólnopolskim Rankingu Szkół 
Ponadgimnazjalnych publikowanym przez czasopismo „Perspektywy.". W notowaniu za rok  2017 szkoła 
zajmując (wśród techników) 19 miejsce w kraju, 2 w województwie łódzkim i 1 w powiecie łowickim  
zdobyła prestiżowy tytuł „Złotej Szkoły 2017”. Sukcesy placówki potwierdza ponownie zdobyty  tytuł 
„Złotej j Szkoły 2018”, tytuł „ Srebrnej  Szkoły 2019” oraz tytuł „Brązowej Szkoły 2020 i tytuł Brązowej 
Szkoły 2021”  

 

 

Organem prowadzącym Szkołę jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Jest to miejsce, w którym uczniowie poznają drogę do lepszej przyszłości. 

 

 



ZAPRASZAMY do następujących szkół dla młodzieży: 

TECHNIKUM – 5-letnie kształcące w zawodach: 

• technik weterynarii 

• technik rolnik 

• technik architektury krajobrazu 

• technik hodowca koni 
 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAKWATEROWANIA W INTERNACIE 

Zapraszamy do nas, bo mamy dla Was… 

• pracownie ogólnokształcące i zawodowe w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne m.in. symulator kombajnu 
zbożowego, fantom krowy do zabiegów inseminacji, maszyny do precyzyjnego rolnictwa. 

• nowy budynek kształcenia zawodowego z gabinetem weterynaryjnym, 

•  pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu, 

• eko-ogród, eko-pracownię, 

• nowoczesną oborę z robotem udojowym,  

• nową zautomatyzowaną chlewnię 

• nową halę maszyn z nowoczesnym parkiem maszynowym, 

• nowoczesną pracownię analityczno-chemiczną, 

• linia paszowa  oraz nowoczesny wóz  paszowy 

• nowoczesny sprzęt geodezyjny: niwelatory, teodolity oraz  węgielnice 

• kompleks obiektów sportowych: hala sportowa oraz stadion, 

•  plac manewrowy do nauki jazdy, 

• kajaki, rowery, 

• konie, 

• internat z pokojami 2 lub 3 osobowymi, stołówką i siłownią fitness. 

  

Co oprócz nauki? 

Placówka organizuje młodzieży szereg atrakcji, do których należą: 

• wyjazdy turystyczno-szkoleniowe krajowe i zagraniczne; 
• spływy kajakowe i wycieczki rowerowe, 
• wszechstronny rozwój zainteresowań uczniów podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w Samorządzie 

Uczniowskim, Naukowym Kole Ekonomistów, Kole Zootechników, PCK, LOP, Zespole Ludowym :Dąbrowskie 
Pasiaki”, grupie tanecznej, zespołach muzycznych, szkolnym sklepiku, radiowęźle, Uczniowskim Klubie 
Wolontariatu. 

 

  



 

Fot. Spływ kajakowy 

 

Fot. Zespół Ludowy „Dąbrowskie Pasiaki” 

Dla chętnych… bezpłatne kursy 

Nic tak człowieka nie cieszy, jak atrakcyjne okazje. W tej szkole są nimi: 

• kurs nauki jazdy samochodem i ciągnikiem; 
• kurs kombajnisty; 
• kurs inseminacyjny; 
• kurs florystyczno-kelnerski; 
• kurs na wózki widłowe; 
• kurs koparko-ładowarki 
• kurs spawania elektrodami otulonymi; 
• kurs instruktora nauki jazdy konnej; 
• kurs instruktora hipoterapii; 
• kurs groomingu; 
• kurs instruktora dogoterapii; 
• kurs instruktora tresury psów; 
• kurs koparko-ładowarki; 
• inne, wg potrzeb ucznia. 



 

Fot. Kurs instruktora jazdy konnej 

 

Fot. Kurs groomingu 



 

Fot. Kurs florystyczny 

 

Fot. Kurs spawacza 

 

 

 



NASZE SUKCESY: 

• Laureaci i finaliści ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (indeksy na wyższe uczelnie 

m.in. na weterynarię)  

• Laureaci i i finaliści ogólnopolskiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych  

• Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu „Jak zreformować gospodarstwo mojego Ojca”  

• Laureaci i finaliści Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej, 

• Laureaci Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o BHP - (wielokrotnie: I, II i III miejsce w województwie w bieżącym 

roku do finału zakwalifikowało się 18 uczniów), 

• Laureaci Konkursu  Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie dla Uczniów Klas o Profilu Rolniczym w 

Szkołach Ponadgimnazjalnych Województwa Łódzkiego (wielokrotnie: I, II i III miejsca w województwie)  

• Finaliści etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Bankach, 

• Finaliści Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach, 

• III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Szkół w Honorowym Krwiodawstwie w okręgu łódzkim, 

• Stypendyści Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka Województwa Łódzkiego, 

• tytuł „Złotej Szkoły 2017” 

• tytuł „Złotej Szkoły 2018” 

• tytuł  „Srebrnej Szkoły 2019”, 

• tytuł  „Brązowej  Szkoły 2020”, 

• tytuł  „Brązowej  Szkoły 2021”, 

• Specjalna nagroda Ministra Edukacji Narodowej  w XII rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 

organizowanym  przez „Perspektywy” i „Rzeczpospolitą” , 

W bezpiecznych i przyjaznych warunkach do nauki, nauczyciele – specjaliści z przedmiotów ogólnokształcących 

i zawodowych oraz pedagog szkolny – wspierają każdego ucznia, by mógł rozwijać się harmonijnie i wszechstronnie, 

zgodnie z osobistymi potrzebami. 

Co na to dyrektor? 

Można powiedzieć, że jesteśmy szkołą projektów, ponieważ pozyskujemy dużo środków finansowych 
z WFOŚiG w w Łodzi, RPO Województwa Łódzkiego, NFOŚiGW w Warszawie. Realizujemy także projekty 
staży zawodowych dla uczniów w ramach Programu Erasmus+. Szkoła szczyci się dużym dorobkiem 
edukacyjnym i wychowawczym. Systematycznie rozwija bazę dydaktyczną i doskonali programy nauczania. 
Nadrzędnym celem szkoły jest wykształcenie absolwenta bardzo dobrze przygotowanego do zmieniającej 
się rzeczywistości gospodarczej. Absolwenta mobilnego zawodowo, osiągającego sukcesy i szanującego 
tradycje. - mówi Stanisław Kosmowski, dyrektor szkoły. 

Nic tylko pozazdrościć lub… wybrać właśnie tę szkołę. 



 

DNI OTWARTE SZKOŁY 23 KWIETNIA I 14 MAJA 2021 ROKU 

 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW 

TECHNIK WETERYNARII 

Zawód, dzięki któremu uczniowie nabywają umiejętności obsługi i pielęgnacji weterynaryjnej zwierząt. Odbywają 

zajęcia edukacyjne w pracowniach specjalistycznych pod kierunkiem 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.  

 



 

Fot. Zajęcia praktyczne w Gabinecie Weterynaryjnym 

TECHNIK ROLNIK 

Średnie wykształcenie rolnicze jest jednym z warunków korzystania ze środków pieniężnych 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. 

 

 

Fot. Zajęcia praktyczne z techniki w rolnictwie 

 



 

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

Architektura krajobrazu należy do najnowszych zawodów w Polsce. To jedyna tego typu szkoła w naszym regionie. 

Szkoła uczy projektowania, kształtowania i pielęgnacji terenów zieleni, konserwacji istniejących i nowo 

projektowanych elementów architektury krajobrazu, projektowania ogrodów przydomowych, działek rekreacyjnych, 

zieleni miejskiej, rewaloryzacji, modernizacji parków zabytkowych, inwentaryzacji drzewostanu. 

Absolwent może założyć własną firmę lub znaleźć pracę w pracowniach projektowych, konserwacji zabytków i 

ochrony środowiska, urzędach administracji samorządowej, w parkach narodowych i krajobrazowych. 

Po ukończeniu szkoły uczniowie mają możliwość podjęcia studiów wyższych na kierunkach: hotelarstwo, geodezja, 

turystyka, architektura krajobrazu i innych. 

 

Fot. Na zajęciach z projektowania w architekturze krajobrazu 

TECHNIK HODOWCA KONI 

Zawód, który w sposób emocjonujący i twórczy realizuje 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 agroturystycznej. Uzyskanie uprawnień instruktorskich i trenerskich 

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.  

 

 

 

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE 

 

 

 

 

 

 



TECHNIK   ROLNIK  

 Ósmoklasisto, 

Jeśli pasjonujesz się rolnictwem i chcesz z nim związać swoją przyszłość to wybór  

naszego Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik jest najlepszym wyborem. 

                                     Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, biologia, geografia. 

 

 

Technik rolnik to zawód z przyszłością umożliwiający:  

 korzystanie ze środków finansowych Unii Europejskiej 

 prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego 

 pracę w zawodach rolniczych i okołorolniczych 

 możliwość podjęcia studiów wyższych na kierunkach: rolnictwo, 

zootechnika, technika rolnicza, ekonomia, agrobiznes czy weterynaria.

 

 

 obora dydaktyczna wyposażona w robot udojowy,  

 linia paszowa  oraz nowoczesny wóz  paszowy .  

 zautomatyzowana chlewnia,  

 nowoczesny park maszynowy  i nowa hala maszyn, 

 pracownie wyposażone w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne m.in. symulator kombajnu zbożowego, fantom 

krowy do zabiegów inseminacji, maszyny do precyzyjnego rolnictwa. 

   

                            

 

kursy:  obsługa wózków widłowych, spawania elektrodami otulonymi, obsługa koparko-ładowarki, kombajnisty, 
inseminatora i inne w ramach Projektu Unijnego „Nauczanie rolnicze XXI wieku - młodzi na start” współfinasowanego 
ze środków EFS. 

 

 

 Niemcy 
 Grecja 

https://zspzd-technikum.pl/projekty-unijne/erasmus2019-2020/ 
 

                                                                                      biologia, geografia 

 
 

 
Ósmoklasisto, czekamy na Ciebie! 

 

TECHNIK  WETERYNARII  



 Ósmoklasisto, 

Jeśli pasjonujesz się weterynarią i chcesz z nim związać swoją przyszłość to wybór  

naszego Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii jest najlepszym wyborem. 

                                     Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, biologia, chemia . 

 

https://zspzd-technikum.pl/oferta-edukacyjna/rekrutacja/ 

Technik weterynarii to zawód z przyszłością umożliwiający:  

 korzystanie ze środków finansowych Unii Europejskiej 

 prowadzenie własnej działalności gospodarczej (salon pielęgnacji i strzyżenia zwierząt) 

 pracę w instytucjach właściwych dla kontroli i nadzoru weterynaryjnego 

 pracę w zawodzie technik weterynarii 

 możliwość podjęcia studiów wyższych na kierunkach weterynaria, 

zootechnika, technika rolnicza, ekonomia, agrobiznes czy rolnictwo.

 

 

 obora dydaktyczna wyposażona w robot udojowy,   

 zautomatyzowana chlewnia,  

 stajnia z obsadą - trzy klacze i dwa ogiery  

 gabinet weterynaryjny i pracownie wyposażone w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne m.in. analizator 

hematologiczny ABC, analizator moczu, sprzęt USG i EKG,  fantom krowy do zabiegów inseminacji. 

 

                       

 

Darmowe kursy: inseminatora, strzyżenia i pielęgnacji zwierząt (grooming) , instruktora hipoterapii, dogoterapii, 
instruktora tresury psów, instruktora nauki jazdy konnej i inne w ramach Projektu Unijnego  „Nauczanie rolnicze XXI 
wieku - młodzi na start” współfinasowanego ze środków EFS 

 

 
 Niemcy 
 Grecja 

https://zspzd-technikum.pl/projekty-unijne/erasmus2019-2020/ 
 

                                                                                      biologia, chemia  

 

Ósmoklasisto, czekamy na Ciebie! 
 
 



 

TECHNIK  ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU  

 Ósmoklasisto, 

Jeśli pasjonujesz się  krajobrazem i jego elementami przestrzennymi, roślinami: drzewami, krzewami, bylinami i chcesz z nim 

związać swoją przyszłość to wybór naszego Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu jest najlepszym 

 wyborem.              

 

 

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, biologia, geografia. 

 

 

Technik architektury krajobrazu to zawód z przyszłością umożliwiający: 

 prowadzenie własnej firmy projektowej 

 pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania , urządzania i pielęgnacji obiektów 

architektury krajobrazu 

 pracę w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych 

 pracę w placówkach służby ochrony zabytków i ochrony przyrody 

 pracę w jednostkach administracji samorządowej/min. w wydziałach :geodezji, kartografii, ochrony środowiska, 

kształtowania i pielęgnacji zieleni itp. 

 możliwość podjęcia studiów wyższych na kierunkach:  hotelarstwo, geodezji, turystyka,  

ogrodnictwo, architektura krajobrazu i  innych . 

 

 

 

 pracownia projektowania terenów zieleni wyposażona w stoły kreślarskie,  

 programy komputerowe  do projektowania ogrodów, skwerów miejskich, terenów zieleni 

 nowoczesny sprzęt geodezyjny: niwelatory, teodolity oraz  węgielnice 

 narzędzia oraz maszyny : melex, podkaszarki, kosiarki spalinowe, aeratory, wertykulatory oraz inny sprzęt do pielęgnacji 

terenów  zieleni 

 eko –ogród oraz park dendrologiczny z bogatą kolekcją drzew, krzewów, bylin, traw ozdobnych  

 

 

darmowe kursy:  florystyczno-kelnerski, obsługi kasy fiskalnej, prawa jazdy kat. B, środków ochrony roślin i inne w 
ramach Projektu Unijnego  „Nauczanie rolnicze XXI wieku - młodzi na start” współfinansowanego ze środków EFS. 

 

 Niemcy 
 Niemcy , Grecja 

 

biologia, geografia 

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: do wyboru biologia, matematyka lub geografia 
 

 
Ósmoklasisto, czekamy na Ciebie! 

 

DODATKOWE KWALIFIKACJE  

NOWOCZESNA BAZA 

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE 

STAŻE ZAWODOWE 

REKRUTACJA 

Zdasz maturę 

Zdobędzie

sz dyplom 


