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-zawód: mechanik motocyklowy

Technikum :  

INNOWACYJNE KIERUNKI KSZTAŁCENIA 

-zawód: technik automatyk  -zawód: technik informatyk 

-zawód: technik hotelarstwa -zawód: technik żywienia  

 i usług gastronomicznych 

-zawód: technik architektury  

 krajobrazu 
-zawód: technik rolnik 

Branżowa Szkoła  I  :  

   -zawód: mechanik-operator  

    pojazdów i maszyn rolniczych  

-zawód: elektryk 

-zawód: lakiernik  

samochodowy  

-zawód: ogrodnik   

-zawód: technik reklamy -zawód: technik  

 rachunkowości 
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INTERNAT 

SIŁOWNIA SALA FITNESS 

  

 

NOWOCZESNA BAZA DYDAKTYCZNA 

PRACOWNIA INFORMATYCZNA 

PRACOWNIA REKLAMY 

PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

PRACOWNIA PRODUKCJI ROLNICZEJ 
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NOWOCZESNA BAZA DYDAKTYCZNA 

SALA KONFERENCYJNA 

PRACOWNIA GASTRONOMICZNA 

BIBLIOTEKA 

PRACOWNIA HOTELARSKA 
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NOWOCZESNA BAZA DYDAKTYCZNA 



Technikum:   

-zawód: technik automatyk  

-zawód: technik architektury krajobrazu 

-zawód: technik hotelarstwa 

-zawód: technik informatyk 

-zawód: technik rachunkowości NOWOŚĆ !!! 

-zawód: technik reklamy 

-zawód: technik rolnik 

-zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych 

DLACZEGO MY? 

 kształcimy w zawodach poszukiwanych na rynku pracy 

 zapewniamy profesjonalną kadrę nauczycielską 

 tworzymy przyjazną atmosferę 

 umożliwiamy zdobycie dodatkowych uprawnień 

 organizujemy praktyki w kraju i za granicą 

Branżowa Szkoła I  S topnia :  

-zawód: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 

-zawód: mechanik motocyklowy 

-zawód: lakiernik samochodowy 

-zawód: elektryk   

-zawód: ogrodnik   
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BEZPŁATNE  

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 

FORMA ZAOCZNA 

*Kursy kwalifikacyjne w zawodach: 

*Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

*Szkoła Policealna - technik administracji  

  podbudowa: szkoła średnia, nie jest wymagane  świadectwo  dojrzałości. 

- technik agrobiznesu 

- technik ekonomista 

- technik hotelarstwa 

- technik informatyk 

- technik rachunkowości 

- technik reklamy 

- technik rolnik 

- technik żywienia i usług gastronomicznych 
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*zjazdy sobotnio-niedzielne 

*profesjonalna kadra nauczycielska *przyjazna atmosfera 

DLACZEGO MY? 

*zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników  

  Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 


