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ZSCKR w Golądkowie – szkoła przyszłości

Teren Zespołu
Szkół CKR widziany
z drona: za gmachem
szkoły – internat

Kształcimy zawodowo,
ale innowacyjnie

Jak kształcić młodych ludzi do potrzeb nowoczesnej
gospodarki? Jak kształtować kompetencje przyszłości?
Jakich fachowców potrzebuje rynek pracy?
Jak organizować współpracę szkół branżowych
z sektorem gospodarczym? Odpowiedzi na te
i inne pytania związane z innowacyjnym podejściem
do kształcenia zawodowego dostarcza nam
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie.

S

zkoła od blisko 100 lat kształci zawodowców i ma na tym
polu liczne sukcesy. Doskonałe
zaplecze dydaktyczne, bogata
oferta edukacyjna i nauczyciele, którzy
potrafią sprostać wyzwaniom nowoczesnej edukacji to elementy, które
charakteryzują golądkowską szkołę
i sprawiają, że jest postrzegana jako
instytucja, zapewniająca wysoką jakość
kształcenia.

Mechanizacja rolnictwa
i agrotronika

Technik
mechanizacji
rolnictwa
i agrotroniki
wykorzystuje
technologie
inteligentnego
rolnictwa

Sztandarowym kierunkiem w szkole jest technik mechanizacji rolnictwa
i agrotroniki. Przygotowuje on młodzież do: samodzielnego prowadzenia

Żywienie i usługi
gastronomiczne

Zespół Szkół
o wielu atutach
- Jestem dumna, że mogę być dyrektorem takiej szkoły – miejsca atrakcyjnego dla młodych ludzi, spełniającego
ich oczekiwania i jednocześnie przygotowującego do funkcjonowania we
współczesnym świecie. Jestem dumna
z naszych absolwentów, którzy odnoszą zawodowe sukcesy i podkreślają
znaczenie wiedzy i umiejętności uzyskanych w naszej szkole. Jestem dumna z naszych nauczycieli, potrafiących
nadążyć za nowymi trendami w edukacji i otwartych na potrzeby młodego
pokolenia. I wreszcie, jestem dumna
z naszych uczniów, którzy chętnie
korzystają z wszystkiego, co szkoła ma
im do zaproponowania – powiedziała
zarządzająca Zespołem Szkół CKR
w Golądkowie Ewa Leszczyńska.
Placówka jest jedną z 59 szkół w Polsce prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie
pod skrzydłami ministerstwa zapewnia
komfortowe warunki do nauki i pracy,
które widać gołym okiem i o których
wiele szkół może tylko pomarzyć. Oferta edukacyjna dostosowywana jest do
potrzeb rynku pracy i nowoczesnej
gospodarki.

rze nowoczesnych ciągników i maszyn
rolniczych (m.in. John Deere – Polska).
Bartłomiej Sielski jest uczniem
drugiej klasy technikum kształcącego w tym zawodzie. Wybrał szkołę
w Golądkowie, mimo że jest oddalona
od miejsca jego zamieszkania o prawie
120 km, ale jak sam mówi, zrobił to, bo
chciał iść do dobrej szkoły i nie żałuje
swojej decyzji.
- Gdybym miał okazję jeszcze raz
wybierać szkołę, znowu postawiłbym
na Golądkowo. Baza dydaktyczna,
park maszynowy, wyposażenie warsztatów, gospodarstwo– to wszystko
wyróżnia szkołę spośród innych.
Co najważniejsze, kładzie się tu nacisk
na kształcenie praktyczne, dając
uczniom możliwość zdobywania wielu
umiejętności – podzielił się swoją opinią Bartłomiej Sielski.

Na kierunku żywienie i usługi gastronomiczne uczniowie poznają różne kuchnie

gospodarstwa, wykorzystującego technologie inteligentnego rolnictwa oraz
podjęcia pracy w sektorze mechanizacji
lub kontynuowania nauki na studiach.
W ciągu pięciu lat nauki uczniowie

odbywają szkolenie kandydatów na
kierowców aż w dwóch kategoriach
(T – ciągnik i B – samochód). Mają
także możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji. Nowością w roku

szkolnym 2021/22 będzie kurs spawacza realizowany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Szkoła
współpracuje z firmami działającymi
w dynamicznie rozwijającym się sekto-

Zawodem niemalże od początku
związanym ze szkołą jest również technik żywienia i usług gastronomicznych.
Dziś zawód ten zyskuje zupełnie nowe
oblicze i przygotowuje do pracy prawdziwych menedżerów gastronomi.
Szkoła stawia na innowacyjne trendy
żywieniowe i uczy kreatywnego gotowania. Uczniowie mają okazję poznawania kuchni różnych krajów, poprzez
udział w praktykach i stażach zagranicznych. Działaniom tym patronuje
hotel Narvil w Serocku, co potwierdza wysoki standard kształcenia.
Aby zapewnić absolwentom przewagę
konkurencyjną na rynku pracy od września kształcenie w zawodzie zostanie
wzbogacone o zajęcia przygotowujące
do uzyskania uprawnień kierowcy kategorii B.
Starania szkoły widzą i doceniają
rodzice. Pani Teresa Kurpiewska jest
mamą od lat związaną z golądkowską
szkołą. Jeden z synów jest już absolwentem, a dwójka kolejnych dzieci
w tym roku się nimi stanie.
- Jestem bardzo zadowolona,
że Adam, Julia i Jakub wybrali szkołę
w Golądkowie. Daje ona nie tylko
solidne przygotowanie do wykonywania zawodu, ale także otacza swoich
uczniów opieką i autentyczną troską.
Tam każdy uczeń jest ważny, w każdym
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Oprócz
techników
szkoła
kształci też
mechaników
– operatorów
pojazdów
i maszyn
rolniczych

Weterynaria
przyciąga
osoby, które
kochają
zwierzęta

piękniejszy. Dobry architekt patrzy
przestrzennie, rysuje technicznie,
ale przede wszystkim kocha rośliny
i posiada dużą wiedzę na ich temat.
Cieszę się, że wśród uczniów z Golądkowa, którzy od lat odbywają u nas
praktyki zawodowe, są takie właśnie
osoby – zapewnił Jerzy Kaczyński, właściciel specjalistycznego gospodarstwa

dla uczniów. Przedstawiciele sektora
gospodarczego są obecni na każdym
etapie procesu edukacyjnego, a ich
opinie i oczekiwania są dla nas drogowskazem, wyznaczającym kierunki
działania – powiedziała Eliza DembeStańczak, poproszona o podanie tylko
jednego czynnika, który jej zdaniem
stanowi atut szkoły.

dostrzega się dobre strony, które należy wzmacniać i rozwijać – stwierdziła
Teresa Kurpiewska.

Weterynaria
Około 10 lat temu oferta edukacyjna
szkoły wzbogaciła się o zawód technik weterynarii. To kierunek dla młodych ludzi, którzy kochają zwierzęta
i pragną z nimi pracować. Uczniowie
w trakcie pięcioletniej nauki zdobywają
dwie kwalifikacje. Pierwsza uprawnia
do prowadzenia chowu i inseminacji
zwierząt, a druga do wykonywania
weterynaryjnych czynności pomocniczych. Po ukończeniu szkoły znajdują
zatrudnienie w gabinetach weterynaryjnych, lecznicach dla zwierząt, zakładach hodowli i unasieniania zwierząt
oraz instytucjach nadzoru sanitarnoweterynaryjnego. Są przygotowani
również do kontynuowania nauki
na studiach, która umożliwia im pracę na stanowisku lekarza weterynarii
lub prowadzenie własnej działalności
gospodarczej w tym zakresie.
- Weterynaria nie jest łatwą dziedzina, wymaga dużo wysiłku włożonego
w naukę, ale z drugiej strony praca
w zawodzie daje ogromną satysfakcję. Ukończenie szkoły w Golądkowie
umożliwiło mi realizację moich zawodowych aspiracji. Dziś jestem studentką Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie na kierunku:
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich. Wiedza i umiejętności wyniesione z technikum okazały się
doskonałym przygotowaniem do kontynuowania nauki na studiach – przyznała Aleksandra Łysik, absolwentka
technikum kształcącego w zawodzie
technik weterynarii. – Myślę, że jest
mi o wiele łatwiej niż moim koleżankom i kolegom, którzy kończyli liceum
i nie mieli wcześniej przedmiotów
zawodowych. Jednocześnie pracuję
w laboratorium weterynaryjnym,
a wcześniej byłam zatrudniona jako
technik weterynarii oraz groomer.
Wybierając Golądkowo, powiązałam
swoją pasję z życiem zawodowym i tak
już zostało.

W Golądkowie zaczęły się
pierwsze prace

W Zespole Szkół w Golądkowie
funkcjonują klasy prowadzone pod
patronatem przedsiębiorstw, których
celem jest zapewnienie wysokiej jakości
kształcenia zawodowego, dostosowanego do potrzeb rynku pracy i gospodarki. Realizowane są również innowacje pedagogiczne, będące odpowiedzią
na zapotrzebowanie zgłaszane przez
pracodawców.

Przyjdź do szkoły
przyszłości
Do Golądkowa zapraszają nauczyciele z dyrektor Ewą Leszczyńską (stoi trzecia od prawej), wicedyrektor Anną Kwiatkowską
i kierownik Elizą Dembe-Stańczak (druga i pierwsza od prawej) oraz uczniowie

Urządzenia i systemy
energetyki odnawialnej
Ogromnym zainteresowaniem,
wśród zawodów proponowanych przez
szkołę cieszy się technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Szkoła w Golądkowie posiada doskonałe
zaplecze dydaktyczne, gdyż wszystkie
budynki wchodzące w skład szkolnego
kompleksu wykorzystują energię pochodzącą ze źródeł niekonwencjonalnych.
- Jest to zawód XXI wieku. Rosnące z roku na rok wykorzystanie energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych
powoduje, że rośnie również zapotrzebowanie na specjalistów w tej branży.
Ponadto jest to kierunek szerokoprofilowy, łączący w sobie zagadnienia

Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej to kierunek szerokoprofilowy

Naukę w opisanych wyżej kierunkach można podjąć również w roku

związane z energetyką, inżynierią środowiska oraz budownictwem autonomicznym i zrównoważonym energetycznie. To sprawia, że nasi absolwenci
z łatwością odnajdują się na rynku
pracy, znajdując zatrudnienie przede
wszystkim w budownictwie i energetyce oraz w doradztwie energetycznym–
wyjaśnił Paweł Pieńkosz, nauczyciel
przedmiotów zawodowych.
Uczniowie, którzy od września rozpoczną naukę w tym zawodzie, będą
mieli także przygotowanie do uzyskania uprawnień energetycznych G1,
które są niezbędne dla osób zatrudnionych lub prowadzących działalność
gospodarczą w branży energetycznej.

Architektura krajobrazu
Jednym z nowszych zawodów
w ofercie szkoły jest również technik
architektury krajobrazu. Absolwenci
tego kierunku dysponują wiedzą z różnych dziedzin nauki, a nawet sztuki.
Przede wszystkim posiadają przygotowanie w zakresie projektowania, urządzania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu oraz organizacji prac
z tym związanych. Potrafią też wykorzystać swój zmysł estetyczny i zdolności
manualne w nowoczesnej dziedzinie
sztuki, jaką jest florystyka. Są przygotowani do samodzielnego prowadzenia
firmy albo pracy w jednostce zajmującej się projektowaniem, wykonawstwem i pielęgnacją zieleni. Branża ta
dynamicznie się rozwija, tworząc dla
absolwentów technikum wiele różnych
możliwości zatrudnienia.
- Architekt krajobrazu to artysta,
który swoją kreatywnością i talentem
sprawia, że świat wokół nas staje się

Technik architektury krajobrazu jest przygotowany do pielęgnacji zieleni

ogrodniczo-szkółkarskiego „Ogrody
Kaczyńscy” w Kleszewie.

Współpraca
z pracodawcami
Osobą odpowiedzialną za kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie jest Eliza Dembe-Stańczak, kierownik praktycznej nauki zawodu.
–Szkoła prowadząca kształcenie
w zawodach, która chce sprostać
wyzwaniom dzisiejszego świata,
nie może funkcjonować w oderwaniu od rynku pracy i pracodawców.
We współpracy z nimi nie ograniczamy
się jedynie do obowiązkowych ośmiotygodniowych praktyk zawodowych

szkolnym 2021/2022. Oprócz techników szkoła kształci też mechaników
– operatorów pojazdów i maszyn rolniczych. Uczniowie, którzy pochodzą
z miejscowości odległych od szkoły,
mogą zamieszkać w internacie. Po więcej informacji Zespół Szkół zaprasza
na swoją stronę https://zsgoladkowo.
wixsite.com/index.
Wszystkie wymienione wcześniej elementy sprawiają, że szkoła w Golądkowie jest szkołą przyszłości, a jej absolwenci to młodzi, kreatywni ludzie,
doskonale przygotowani nie tylko do
wykonywania określonego zawodu,
ale przede wszystkim do swobodnego
funkcjonowania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.
Oprac. IK
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Szkoły Powiatu Ciechanowskiego

Każdy znajdzie
coś dla siebie

W

ybór szkoły ponadpodstawowej to pierwsza poważna decyzja, którą dokonują
uczniowie ostatnich klas
szkół podstawowych. Jest tym trudniejsza, że często oni sami jeszcze nie
wiedzą, czym chcieliby zajmować się
w przyszłości. W 2021 r. sytuację komplikuje pandemia koronawirusa. Aby bliżej
poznać szkoły i ich wizerunek, często
pozostają odwiedziny online bądź informacje prasowe – powiedziała Joanna

I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego, Zespoły Szkół nr 1, nr 2 i nr 3
oraz Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie to szkoły ponadpodstawowe
dla młodzieży, mające bogatą ofertę edukacyjną. Oprócz nich Powiat Ciechanowski
jest organem prowadzącym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie, szkoły zaocznej dla dorosłych.
Każdy znajdzie coś dla siebie.

I Liceum Ogólnokształcące
im. Zygmunta Krasińskiego

Potocka-Rak, starosta ciechanowski. – Dlatego postanowiliśmy wyjść
naprzeciw oczekiwaniom, zarówno
przyszłych kandydatów do szkół, jak
i ich rodziców, i zaprezentować ofertę
edukacyjną oraz zaplanowaną liczbę
oddziałów klas pierwszych, jak również liczbę uczniów zaplanowanych
do tych klas, w tym szkół specjalnych
i szkół dla dorosłych, biorących udział
w postępowaniu rekrutacyjnym na rok
szkolny 2021/2022.
Szkoły Powiatu Ciechanowskiego
mogą przyjąć 750 absolwentów szkół
podstawowych w 25 oddziałach: 330
uczniów w jedenastu oddziałach licealnych, tyle samo osób w jedenastu
oddziałach w technikach oraz 90 osób
w trzech oddziałach szkół branżowych.
- Plan rekrutacji na rok szkolny
2021/2022 do szkół ponadpodstawowych
dla młodzieży powstał m.in. w oparciu
o tendencje demograficzne – liczba
tegorocznych absolwentów po szkole
podstawowej w powiecie ciechanowskim
to 809 uczniów – wyjaśniła starosta
Joanna Potocka-Rak.

N

owoczesna szkoła z tradycjami, jaką jest
Krasiniak, oferuje młodzieży naukę w pięciu oddziałach z rozszerzeniami (podamy
je w nawiasach): HP – humanistycznoprawnym (wos, historia, język polski), BM – biologiczno-medycznym (biologia, chemia, dodatkowo
podstawy wiedzy medycznej), MFI – matematyczno-fizyczno-informatycznym (matematyka, fizyka,
informatyka), MGI – matematyczno-geograficzno-informatycznym (matematyka, geografia, informatyka) i J – językowym (język angielski, geografia, język polski, dla chętnych geografia, biologia,
chemia w j. angielskim). I Liceum może przyjąć
150 uczniów. Do wyboru młodzież ma języki obce:
angielski, niemiecki, rosyjski, francuski i hiszpański;
uczy się dwóch z nich.

Kontakt:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Z. Krasińskiego, ul. 17 stycznia 66,
06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 24 04/
mail: sekretariat@krasiniak.pl./
internet: www.krasiniak.pl
oraz facebook.com/krasiniak

  

     











  

     

Zespół Szkół nr 1
im. gen. Józefa Bema



W

Technikum nr 1 w Bemie
młodzież może zdobyć kwalifikacje, wiedzę
i umiejętności w oddziałach
o kierunkach: technik logistyk –
oddział przygotowania wojskowego,
informatyk, logistyk, elektryk, technik
przemysłu mody z elementami kosmetologii oraz programista, co jest nowym
kierunkiem kształcenia. Na dwóch
pierwszych kierunkach może uczyć
się po 30 uczniów, na pozostałych
po 15 uczniów. ZS nr 1 przygotował
120 miejsc i cztery oddziały.

Kontakt:

Zespół Szkół nr 1
im. gen. Józefa Bema,
ul. Powstańców
Warszawskich 24,
06-400 Ciechanów/
tel. 023-672-48-24/
mail: sekretariat@zs1.com.pl/
internet: https://zs1.com.pl



 

Zespół Szkół nr 2
im. Adama
Mickiewicza



II

Liceum Ogólnokształcące, wchodzące w skład
ZS nr 2, proponuje naukę
w oddziałach z przedmiotami rozszerzonymi (w nawiasach):
językowym (język polski, języki obce),
humanistycznym z edukacją prawną
(polski, historia, wos),
biologiczno-chemicznym (chemia, biologia)
i matematyczno-geograficznym (matematyka,
geografia). Czeka 150
miejsc.
Zespół Szkół nr 2
oferuje również naukę
w Technikum nr 2
w następujących oddziałach z rozszerzeniami:
technik ekonomista
i technik spedytor (rozszerzona matematyka),
technik żywienia i usług gastronomicznych (biologia) oraz technik hotelarstwa (język obcy).
Przyjmie do trzech oddziałów 90 osób.

Kontakt:

Zespół Szkół nr 2, ul. Orylska 9,
06-400 Ciechanów/ tel. 23 672 34 48/
mail: zespolszkolnr2@gmail.com/
internet: http://zs2.com.pl/
facebook.com/ZS2Mickiewicza
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Zespół Szkół Technicznych
im. Stanisława Płoskiego

W

Technikum nr 4 młodzież może uczyć się w oddziałach o specjalnościach: technik budownictwa, technik geodeta, technik reklamy i technik ochrony środowiska z elementami
kosmetologii. Zaplanowano dwa oddziały, co oznacza 60 miejsc dla uczniów.
Szkoła Branżowa I Stopnia uczy w różnorodnych zawodach takich jak: sprzedawca,
fryzjer, kucharz, stolarz, cukiernik, piekarz, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, monter instalacji sanitarnych, drukarz offsetowy, lakiernik, blacharz samochodowy, ślusarz
i innych. Oferuje dwa oddziały i 60 miejsc.

Zespół Szkół nr 3
im. Stanisława
Staszica

III

Liceum Ogólnokształcące Rekreacyjno-Rehabilitacyjne to jedyne takie
liceum w Ciechanowie,
a nawet w regionie. Może kształcić się
w nim 30 osób.
Wchodzące razem z nim w skład
ZS nr 3, Technikum nr 3 zapewnia
naukę w dwóch oddziałach o kierunkach: technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik i technik
mechanik. Może przyjąć 60 osób.
Czekają także Szkoły Branżowe
I i II stopnia, oferujące po 30 miejsc.

Kontakt:

Zespół Szkół nr 3, ul. Okrzei 6, 06-400 Ciechanów/
tel. 23 6723051/ mail: zs3ciech@poczta.onet.pl/
internet: https://zs3.ciechanow.pl/kontakt

Kontakt:

Zespół Szkół Technicznych, ul. M. Kopernika 7, 06-400 Ciechanów/
tel. 23 672 53 75/ mail: sekretariat@zst-ciechanow.pl// internet: www.zst-ciechanow.pl

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Ciechanowie

P

P

owiat Ciechanowski prowadzi
także Specjalny Ośrodek szkolnoWychowawczy, w którym bardzo
dobrze przygotowana kadra oraz
doskonałe warunki lokalowe pozwalają
na właściwe przygotowanie dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju do samodzielnej egzystencji.
Szkoła Podstawowa Specjalna dla
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ze sprzężeniami
przyjmie 6 osób, a dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym i znacznym przyjmie
8 osób. Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim kształci
w zawodzie: pracownik pomocniczy
obsługi hotelowej; oferuje 16 miejsc. Natomiast Szkoła Specjalna Przysposabiająca
do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym przyjmie 8 osób.
W 4 oddziałach może kształcić się
38 uczniów.

Centrum Kształcenia
Ustawicznego
w Ciechanowie

Kontakt:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
ul. H. Sienkiewicza 13, 06-400 Ciechanów/
tel. 23 672 28 89/
internet: www.soswciechanow.edu.pl

lacówką kształcenia ustawicznego,
umożliwiającą uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych, prowadzoną również przez
Powiat Ciechanowski, jest Centrum Kształcenia Ustawicznego, w którego skład wchodzą Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
i Szkoła Policealna.
LO dla Dorosłych po branżowej szkole I stopnia i zasadniczej szkole zawodowej
zapewnia edukację w dwóch oddziałach 60-80
słuchaczom, natomiast LO dla Dorosłych po
ośmioletniej szkole podstawowej lub gimnazjum – w jednym oddziale 30-40 słuchaczom.
W obu przypadkach nauka trwa po cztery lata.
Szkoła Policealna kształci w kierunkach:
technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opiekunka dziecięca.
W każdym z trzech oddziałów może być po
30-40 słuchaczy. Tyle samo słuchaczy może
kształcić się w jednym oddziale Branżowej
Szkoły II stopnia nr 2. Łącznie CKU przyjmie
210-270 osób w siedmiu oddziałach.
Centrum organizuje także kwalifikacyjne
kursy zawodowe: technik elektryk, technik
rachunkowości, technik żywienia i usług
gastronomicznych, technik budownictwa,

opiekun medyczny i technik pojazdów samochodowych. W każdej z sześciu grup w kursie może uczestniczyć po 20 słuchaczy.

Kontakt:

Centrum Kształcenia Ustawicznego,
ul. M. Kopernika 7, 06-400 Ciechanów/
tel. 23 6722506/
mail: sekretariat@cku-ciechanow.pl/
internet: https://cku-ciechanow.pl/

Rekrutacja – najważniejsze terminy
Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami do wybranej szkoły trwa od 17 maja do 21 czerwca br. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie o świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty powinno nastąpić od 25 czerwca do 14 lipca do godz. 15.00.
Wówczas jest też czas na zmianę szkoły, oddziału czy kierunku. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych komisja poda 22 lipca. Dalej następuje potwierdzenie woli przyjęcia
do danej szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu – od 23 lipca do 30 lipca. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi ostatecznie 2 sierpnia.
Oprac. IK
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Razem w stronę sukcesu Bratne, czyli Zespół Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie
to jedna z najstarszych szkół rolniczych
w Polsce. Ponad 100 lat temu założył
ją jeden z czołowych polskich
pozytywistów Aleksander
Świętochowski wraz
z Aleksandrą Bąkowską.

W

naszej szkole zdobywa się nie tylko wiedzę i umiejętności,
ale także wrażliwość na otaczający świat, na
drugiego człowieka, piękno
i „mądrość” przyrody. Bratne
emanuje niezwykłą przyjacielską aurą, a kolejne roczniki
absolwentów odczuwają więź ze
szkołą i chętnie do niej powracają. Wg opublikowanego przez Perspektywy Rankingu Liceów i Techników 2021 Bratne znalazło się na
2 miejscu wśród techników w Powiecie

Ciechanowskim i na 48 miejscu wśród techników na Mazowszu. Zmienia się świat, w którym żyjemy i chcemy tym zmianom towarzyszyć. Stąd w naszej ofercie edukacyjnej obok
technikum rolniczego są technikum urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej, technikum architektury krajobrazu,
technikum weterynarii, technikum żywienia i usług
gastronomicznych, technikum turystyki na
obszarach wiejskich, technikum agrobiznesu, technikum mechanizacji rolnictwa
i agrotroniki, technikum ogrodnicze,
szkoła branżowa I i II stopnia.
Umożliwiamy odbycie praktycznej nauki jazdy, przygotowujemy
do egzaminów zawodowych
i matury. Mamy bardzo dobrze
wyposażony internat (w wolnym czasie bilard, cymbergaj,
piłkarzyki, mecze PlayStation),
strzelnicę szkolną. Już wkrótce
będzie można korzystać z kortu tenisowego. Zachęcamy do
odwiedzenia naszej strony internetowej i Facebooka.

A co sądzą o szkole
jej uczniowie?

Technik Rolnik

Witam, mam na imię Łukasz.

Interesuję się rolnictwem, a głównie pasjonuje mnie
hodowla bydła.
Od
września
uczęszczam do pierwszej klasy na kierunku
technik rolnik w ZS
CKR w Gołotczyźnie.
Wybrałem tę szkołę
już dawno temu ze
względu na moje zainteresowania oraz chęć
dalszego rozwoju
w kierunku rolniczym.
Polecał mi ją również
mój tata - absolwent.
Podoba mi się zakres
treści poszczególnych
przedmiotów zawodowych, zwłaszcza
produkcji zwierzęcej. Na zajęciach
praktycznych przygotowujemy się do
samodzielnego prowadzenia hodowli, obsługi zwierząt, żywienia i profilaktyki
zdrowotnej. Poznajemy aktualne trendy i wymagania dotyczące produkcji rolniczej. Rozwijamy i pogłębiamy swoją wiedzę o tym, jak prawidłowo uprawiać
ziemię w zgodzie z dobrą kulturą rolną oraz jak planować potencjalne zyski.
Cieszę się, że zapoznam się też z wymaganiami dotyczącymi pozyskiwania środków unijnych, co pomoże mi rozwijać rodzinny interes. Na zdjęciu ja wraz z jedną
z wielu moich krów mlecznych.

Pragnę w przyszłości być wolna i niezależna.
Chcę mieć swoją firmę.
Poza tym uwielbiam ciszę i spokój na wsi.
Zawsze też interesowało mnie rolnictwo. Myślę,
że gospodarstwo agroturystyczne lub inna firma
związana z rolnictwem będzie idealnym połączeniem moich zainteresowań. Dlatego wybrałam
kierunek Technik Agrobiznesu w Gołotczyźnie.
Nie zawiodłam się. Szkoła przygotowała mnie do
realizacji moich planów życiowych. Tu nauczyłam
się, jak prowadzić swoją działalność gospodarczą,
jak hodować zwierzęta i jak obsługiwać maszyny
rolnicze. Uczestniczyłam w stażach zagranicznych
i praktykach zawodowych, które poszerzyły moją
wiedzę praktyczną. Atmosfera w szkole jest bardzo przyjazna. Poznałam tu wielu fajnych ludzi,
z którymi znajomość zapewne przetrwa przez
długie lata. Gdybym miała możliwość kolejnego
wyboru, z pewnością wybrałabym agrobiznes
w Gołotczyźnie.

Mam na imię Kacper. Jeszcze jako uczeń szkoły podstawowej

bardzo lubiłem lekcje przyrody.
Z uwagą przysłuchiwałem się opowieściom o naszej ziemi, jej budowie,
klimacie, roślinach, zwierzętach, ale
także działaniach ludzi, które prowadzą do jej zanieczyszczenia. Chciałem
poznać sposoby zapobiegania tym złym
zjawiskom. Zamierzałem i ja coś robić,
nie tylko biernie przyglądać się temu,
jak ziemia jest zatruwana. Przeglądając oferty różnych szkół, bez wahania wybrałem szkołę w Gołotczyźnie,
a w niej Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej. Instala-

Mam na imię Karol. Jestem uczniem trzeciej klasy
Technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.
Wyposażenie, jakim dysponuje, daje
mi przestrzeń do testowania różnych
rozwiązań stosowanych obecnie
w uprawie roślin czy hodowli zwierząt.
Park maszynowy, z którego korzystamy na zajęciach praktycznych jest na
najwyższym poziomie. Szkoła posiada
nowoczesne ciągniki rolnicze wyposażone w systemy nawigacji satelitarnej
oraz nowoczesne maszyny rolnicze,
które użytkujemy podczas praktycznej
nauki zawodu. Bezcenną bazą dydaktyczną szkoły jest również 100-hektarowe gospodarstwo szkolne, w którym

Mam na imię Aneta.

Technik
Urządzeń
i Systemów
Energetyki
Odnawialnej

Technik Mechanizacji
Rolnictwa i Agrotroniki
Wybrałem ten kierunek kształcenia,
ponieważ interesuję się nowoczesnymi
pojazdami i maszynami rolniczymi.
Moi rodzice posiadają gospodarstwo
rolne, które kiedyś przejmę. Chciałbym w przyszłości stosować w swoim gospodarstwie różne rozwiązania
związane z rolnictwem precyzyjnym.
Moim zdaniem jest to przyszłość
nowoczesnego rolnictwa.
Szkoła, do której uczęszczam
pozwala mi rozwinąć umiejętności
oraz poszerzyć kompetencje w dziedzinie nowoczesnej techniki rolniczej.

Technik Agrobiznesu

mogę na co dzień
zdobywać wiedzę
praktyczną.
Kierunek, który
wybrałem pozwala mi na poszerzenie mojej wiedzy
z zakresu diagnostyki maszyn
i pojazdów rolniczych za pomocą
nowoczesnych
testerów, komputerów i oprogra-

cje fotowoltaiczne, wiatrowe czy biogazownie to zdrowie dla nas i ochrona
dla ziemi, nasza przyszłość. To także
moja przyszłość zawodowa. Jako młody człowiek cieszę się, że od kilku lat
coraz więcej mówi się o odnawialnych
źródłach energii. Interesuję się nowymi technologiami, wykorzystaniem dla
dobra człowieka i środowiska słońca,
wody i wiatru. Jest to bardzo fascynujące, że siła wiatru, który i tak wieje,
jest ujarzmiona do wytwarzania prądu.
Słońce niezależnie od nas świeci, więc

dlaczego nie skierować jego mocy do
ogrzewania wody czy produkcji prądu dla gospodarstw domowych. Mój
starszy brat prowadzący gospodarstwo
rolne też będzie instalował panele fotowoltaiczne i ekologiczna energia będzie
pozyskiwana dla całego gospodarstwa.
Chciałbym w przyszłości wyjechać na
zagraniczne praktyki szkolne, aby zobaczyć, jak w innych krajach wykorzystuje
się naturę dla dobra człowieka i środowiska, w którym żyje. Moja szkoła daje
mi taką możliwość.
mowania, używanych przez największych producentów sprzętu rolniczego
na świecie. W trakcie kształcenia mam
możliwość zrobienia kursu na prawo
jazdy kategorii B, T, kursu operatora
kombajnów zbożowych, a w ramach
projektów unijnych kursu spawacza
czy chemizacji. Na zajęciach praktycznych zdobywam również umiejętności
manualne w nowoczesnych salach
obróbki mechanicznej oraz spawalni. Pomieszczenia te wyposażone są
w nowoczesne maszyny służące do
obróbki skrawaniem, narzędzia diagnostyczne, pomiarowe oraz drukarkę
3D. Wykorzystanie w rolnictwie sztucznej inteligencji czy dronów staje się
powszechne, a ja jestem zadowolony
z możliwości obcowania z taką technologią na co dzień.
Pozytywna atmosfera panująca
w szkole oraz nowoczesne wyposażenie
sprzyjają nauce, więc jeśli masz podobne zainteresowania do moich Zespół
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego
w Gołotczyźnie będzie idealnym miejscem do zdobycia fachowej wiedzy.
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ZS CKR w Gołotczyźnie
Technik Architektury
Krajobrazu
Mam na imię Julia.

Jestem uczennicą klasy pierwszej Technikum
Architektury Krajobrazu.

Mam
na imię Ania.
Wybierając Technikum Architektury Krajobrazu, kierowałam
się przede wszystkim swoimi
zainteresowaniami. Bardzo lubię
rysować i projektować, a także zajmować się roślinami. Moją wielką
pasją ponadto jest fotografowanie
przyrody. Według mnie Architektura Krajobrazu to bardzo interesujący kierunek, który rozwija
przede wszystkim kreatywność
i wyzwala pozytywne emocje.

Od dziecka dość dużo rysowałam.
Z biegiem lat moje rysunki nabierały
wyraźniejszych kształtów. Stawały się
pełniejsze i bardziej estetyczne. Będąc
w ósmej klasie, uznałam, że dobrze
byłoby znaleźć kierunek, który pomagałby mi rozwijać moje pasje. Kiedy
tylko zobaczyłam, że jednym z profili
szkoły w Gołotczyźnie jest architektura, od razu wiedziałam, że to jest
to, czego szukam. Oprócz rysowania
zajmuję się także fotografowaniem
krajobrazu. Podczas robienia zdjęć
i rysowania mogę się odprężyć, jest
to mój sposób na wyciszenie się. Atutem szkoły jest doskonała lokalizacja.
Do Gołotczyzny mam zaledwie
5 minut jazdy pociągiem, więc to nie
jest duża odległość. W szkole panuje
świetna atmosfera. Nauczyciele pomagają nam w każdy możliwy sposób.
Nawet teraz w dobie koronawirusa
mam stały kontakt z nauczycielami,
mogę bez problemu napisać do nich
i poprosić o pomoc. Poznałam tutaj
naprawdę świetnych przyjaciół, dzięki
czemu szybko mogłam się zaklimatyzować. Sam budynek oraz teren szkoły
są naprawdę przepiękne. Dużo terenów

Technik Turystyki
Jesteśmy uczniami ZS CKR w Gołotczyźnie,
kierunku Technik Turystyki na Obszarach Wiejskich.

Technik żywienia
i usług
gastronomicznych
Mam na imię Dominika.
Jestem uczennicą czwartej klasy.

zieleni, oczko wodne, cudowny park,
gdzie uczniowie mogą spędzić przerwę,
duża szklarnia z wieloma gatunkami
roślin, nowoczesne sale oraz zachowane zasady bezpieczeństwa… Gdybym
miała wybierać jeszcze raz, na pewno
wybrałabym tę szkołę. Polecam ją każdemu!
Wybór szkoły średniej to bardzo
ważna decyzja. Wiedzieliśmy, że chcemy
czuć się w szkole dobrze i uczyć się tego,
co naprawdę nas interesuje. Z pomocą
przyszła właśnie Gołotczyzna, oferując
kierunek Technik Turystyki na Obszarach Wiejskich.
Teraz wiemy, że nie mogliśmy wybrać
lepiej.
Ale co tak właściwie robimy na zajęciach?
Poznajemy atrakcje turystyczne Polski, Europy i świata, poszerzamy wiedzę o kulturze i zwyczajach, poznajemy
standardy obsługi klienta w hotelu,
rynek biur podróży. Przygotowujemy
się do prowadzenia w przyszłości własnej działalności, takiej jak np. gospodarstwo agroturystyczne lub hotel.
Poza tym uczymy się, jak działać w kryzysowych sytuacjach, co jest przydatne
w każdym zawodzie. Programujemy
wycieczki, a niektóre, wspólnie z klasą
i wychowawcą, realizujemy w praktyce,
bo, jak wiadomo, podróże kształcą.
Zajęcia praktyczne to czas, kiedy
sprawdzamy się w działaniu. Odgrywamy też scenki, co w pierwszej klasie było
trochę wstydliwe, ale teraz, gdy wiemy, że
nie oceniamy się, a wspieramy, wszyscy
czujemy się ze sobą komfortowo. Wiemy,
że to ważne, by przełamywać bariery.
Kierunek ten nauczył nas przede
wszystkim nie bać się prosić o pomoc,
szanować innych, być punktualnym,
obowiązkowym, rzetelnie wywiązywać
się z danego słowa – to główne cechy
pracownika branży turystycznej. Zawiązaliśmy w tej szkole ważne dla nas przyjaźnie i poznaliśmy niesamowitych ludzi
z pasją. Wybór tej szkoły i tego kierunku
to był prawdziwy strzał w dziesiątkętkę !

Z własnej perspektywy mogę opowiedzieć o moim
kierunku. Jest to wymarzony kierunek dla wszystkich,
którzy lubią gotować i interesują się żywieniem, a także
wiążą przyszłość z gastronomią bądź nauką o zdrowiu.
Szkoła ma świetnie wyposażoną pracownię gastronomiczną oraz salę konsumencką. Jestem przekonana,
że ciągu czterech lat szkoła bardzo dobrze przygotowała mnie do egzaminów oraz do studiów. Zdałam za
pierwszym razem 2 kwalifikacje. Nauczyłam się przygotowywać i podawać różnorodne dania.
Dużym plusem są wszelakie kursy np. carvingu,
kuchni śródziemnomorskiej, baristy czy cukiernika.
Szkoła oferuje wyjazdy na zagraniczne praktyki.
Wyjazd do Włoch był czymś niezapomnianym, staż w restauracji, wolny czas po
pracy, nauka języka, poznanie ciekawej kultury, zwiedzanie Wenecji, spędzanie dnia
na pięknej plaży morza.
Biorę udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku gastronomia, gdzie główną wygraną jest indeks na studia.
Bardzo polecam tę szkołę i nie żałuję swojego wyboru.

Technik weterynarii
Mam na imię Patrycja.

Od zawsze interesowały mnie zwierzęta. Moja fascynacja kierunkami medycznymi
była widoczna od najmłodszych lat. Kierunek technik weterynarii pozwala sprawdzić, jak praca weterynarza wygląda w rzeczywistości. Nasza pracownia umożliwia
mi korzystanie ze specjalistycznego sprzętu: uczę się m.in. wykonywać USG, EKG,
analizować parametry krwi. Mamy w gospodarstwie zwierzęta, które służą jako
pomoc dydaktyczna w czasie zajęć.
Przedmioty weterynaryjne są ciekawe
i niezależnie od tego, czy to jest teoria
czy praktyka rozwijają i dają obraz
kierunku, w którym chciałabym w
przyszłości dalej się kształcić. Moja
szkoła wyróżnia się wysokim poziomem nauczania. Pracują tu nauczyciele bardzo wspierający uczniów.

Mam na imię
Dominika.
Wybrałam kierunek weterynarii, ponieważ od dziecka marzyłam
o własnym gabinecie weterynaryjnym. Zawsze starałam się pomóc
zwierzętom, a nauka w szkole umożliwia mi rozwój w tym kierunku. Moja
szkoła dobrze przygotowuje do pracy
w zawodzie dzięki dużej ilości zajęć
praktycznych. Interesują mnie szczególnie zajęcia laboratoryjne. Z tym
kierunkiem wiążę swoją przyszłość.

Mam na imię Patrycja.
Wybierając szkołę średnią marzyłam o tym, aby mój kierunek był jak najbardziej
związany ze zwierzętami oraz medycyną. Technikum Weterynaryjne w Gołotczyźnie
otworzyło przede mną wiele możliwości. Już w pierwszej klasie miałam okazję odbyć
miesięczny staż w gabinecie weterynaryjnym. W trzeciej klasie byłam na stażu zagranicznym w Danii. Pracowałam tam w mini zoo oraz ze zwierzętami gospodarskimi.
Uważam, że uczestnicząc w takich stażach można nauczyć się wielu przydatnych
rzeczy do pracy jako technik weterynarii. Odbyte staże przybliżyły mnie do spełnienia
mojego marzenia jakim jest praca jako technik weterynarii.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. A. Świętochowskiego
Gołotczyzna, ul. Ciechanowska 18b, 06-430 Sońsk
tel./fax 23 671 30 31
e-mail: bratne@ci.home.pl
www.bratne.pl
www.facebook.com/zsckr.golotczyzna

