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)grodnicy większość  zajęć  mają  w szkolnych szklarniach, gdzie ucz ą  się  sadzenia i pielęgnacji roślin 



Uczniowie mają  także praktyki poza szkolą  
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Centrum Edukacji 
Ogrodnicznej od lat dynie 
z kształcenia w zawodach 
nviązanych z ogrodnictwem, 
a także z zawodami pokrew-
nymi. Przyszli ogrodnicy nie 
narzekają  na brak pracy. 

Centrum Edukacji Ogrodniczej 
kszta łci ogrodników na pozio-
mie Branżowej Szkoty I stopnia 
3-letniej i na poziomie Techni-
kum Ogrodniczego. 

Po Branżowej Szkole I stop-
nia absolwent szko ły kształcą-
cej w zawodzie ogrodnik powi-
nien być  przygotowany do wy-
konywania następujących za-
dań  zawodowych: 

1)wykonywania prac zwi ą-
zanych z zakładaniem i pielęg-
nacją  upraw sadowniczych, 
warzywnych, ro ślin przypra-
wowych, roślin ozdobnych 
oraz grzybów jadalnych; 

2)wykonywania prac zwi ą-
zanych ze zbiorem, przecho-
wywaniem i sprzedażą  plonów 
ogrodniczych; 

3) prowadzenia i obs ługi 
ciągnika rolniczego z przyczep ą  
(przyczepami). 

Możliwości uzyskiwania do-
datkowych kwalifikacji w za-
wodach w ramach obszaru 
kształcenia określonego w kla-
syfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego. 

Absolwent szko ły kształcą-
cej w zawodzie ogrodnik po po-
twierdzeniu kwalifikacji R.5. 
Zakładanie i prowadzenie 
upraw ogrodniczych mo że uzy-
skać  dyplom potwierdzaj ący 
kwalifikacje w zawodzie tech-
nik ogrodnik po potwierdzeniu 
dodatkowo kwalifikacji R.18. 
Planowanie i organizacja prac 
ogrodniczych oraz uzyskaniu 
wykształcenia średniego. 

- Przez dwa pierwsze lata 
nauki uczniowie maj ą  2 dni 
praktyki w tygodniu, a w trze-
ciej klasie - jeden dzień . A to 
dlatego, że mają  więcej godzin  

kształcenia ogólnego - mówi 
Lila Pławińska, dyrektorka 
szkoły. - Uczniowie odbywają  
praktyki w warsztatach szkol-
nych, szkolnym sadzie, planta-
cji roślin, szklarniach. Maj ą  też  
zajęcia w terenie. 

Szkoła współpracuje m.in. 
z taldmi instytucjami jak Stacja 
Doświadczalna Oceny Odmian 
w Szczecinie Dąbiu, Zakład Do-
świadczalny Instytutu Zoo-
techniki Koibacz. Uczniowie 
wykonują  też  prace pielęgna-
cyjne na terenie miasta m.in. 
na skarpie przy katedrze, ko ło 
II bramy Cmentarza Central- 

nego, współpracuje z przed-
szkolami na prawobrzezu 
przy pielęgnacji ogrodów. 

W Technikum Ogrodni-
czym uczniowie mają  moż li-
wość  zdobyć  tytuł  technika 
ogrodnika. Technik ogrodnik 
kieruje pracami związanymi 
z uprawą, hodowlą  i produkcją  
roślin ogrodniczych, zakłada-
niem i utrzymywaniem tere-
nów zieleni oraz pomaga wpro-
wadzeniu badań  w tym zakre-
sie; stosuje odpowiednie za-
biegi pielęgnacyjne w okre ślo-
nym czasie; dobiera narz ędzia 
i sprzęt ogrodniczy do poszcze-
gólnych czynno ści. 

Przedmioty zawodow, ja-
kich uczą  się  technicy to: pod-
stawy ogrodnictwa, mechani-
zacja ogrodnictwa, przepisy ru-
chu drogowego, sadownictwo 
i szkółkarstwo, warzywnictwo, 
rośliny ozdobne, ekonomika 
i zarządzanie przedsi ębior-
stwem w agrobiznesie, pod-
stawy przedsiębiorczości. 

- Zajęcia praktyczne ucznio-
wie mają  raz w tygodniu, 
a oprócz tego maj ą  typowe 
praktyki zawodowe - mówi Lila 
Pławińska. - Technikum 
Ogrodnicze ma w cyklu kszta ł-
cenia 4 tygodnie praktyk zawo-
dowych jak wszystkie technika 
i 4 tygodnie dodatkoweo, czyli 
w sumie 8 tygodni. Praktyki od-
bywają  się  według czterech pór 
roku. Uczniowie realizujaprak-
tylci w szkole i w firmach, w go-
spodarstwach ogrodniczych,  

gdzie poznają  warunki uprawy 
roślin i warzyw. 

Uczniowie uczą  się  takich 
zadań  jak: dobieranie gatun-
ków i odmian roślin ogrodni-
czych oraz zaopatrywanie si ę  
w potrzebne nasiona, cebulki, 
sadzonki, materiał  szkółkarski, 
potrzebne do produkcji lub za-
gospodarowania terenów zie-
leni, dobieranie terminu siania 
lub sadzenia, kierowanie sie-
wem nasion oraz sadzeniem 
drzewek owocowych i ozdob-
nych, kierowanie przygotowy-
waniem kwietników do obsa-
dzenia i sadzeniem kwiatów 
jednorocznych i bylin oraz ob-
sadzanie i pielęgnowanie waz 
kwiatowych, kierowanie ścina-
niem oraz karczowaniem sta-
rych drzew w sadach ma ulicy, 
cięciem i formowaniem drzew 
i krzewów w sadach, parkach, 
zieleńcach i na ulicach 
przy użyciu sprz ętu mecha-
nicznego, dobieranie roślin 
kwiatowych w zale żności 
od wymogów środowiska i ce-
lów dekoracyjnych, kierowanie 
przesadzaniem drzew 
przy użyciu sprzętu mecha-
nicznego, kierowanie zbiorem 
płodów ogrodniczych oraz 
przygotowywanie ich do prze-
chowywania w okresie zimo-
wym, prowadzenie sprzeda ży 
materiału roślinnego i zbiorów, 
odczytywanie projektów bu-
dowy sadów, terenów zieleni 
i wykonywanie ich w terenie. 

CENTRUM EDUKACJI 
ZDROJE 

Znajduje się  w dzielnicy 
Zdroje - na prawobrze żu 

Szczecina. Szko ła realizuje 
projekty dofinansowane ze 
środków Unii Europejskiej. 

Obecnie szko ła realizuje 
projekt „Czas 

na zawodowców - wzrost 
kszta łcenia szczecińskich 
szkól", którego celem jest 

wzrost efektywno ści 
kszta łcenia zawodowego, 

jego dostosowanie 
do wymogów regionalnego 

rynku pracy poprzez 
podniesienie umiejętności 

i uzyskanie kwalifikacji 
zawodowych oraz 

stworzenie warunków, 
odzwierciedlających 

naturalne warunki pracy - 
właściwe dla nauczanych 

zawodów - poprzez 
wyposażenie pracowni 
i warsztatów szkolnych. 

W skład szkoty wchodz ą : 
Branżowa Szkoła I Stopnia 

nr 7 (3 lata), Technikum 
Ogrodnicze, Liceum 
Ogólnokszta łcące dla 

dorosłych nr 3, Szkoła 
Policealna nr 10, O środek 

Dokszta łcania 
i Doskonalenia 

Zawodowego nr 4, kursy 
kwalifikacyjne. 


