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Liczba uczniów 

Rozkład przyjętych uczniów z poszczególnych 
gimnazjów 

 



Nowoczesna baza dydaktyczna 

Pracownie komputerowe 

Pracownie obsługi konsumenta  



Pracownia naprawy i diagnostyki pojazdów 

Pracownia elektrotechniki i elektroniki 



Pracownia obróbki mechanicznej 

Pracownia odnawialnych źródeł energii 



PRACOWNIE ZAWODOWE 



OBSŁUGA KLIENTA  

I GASTRONOMIA 









Współpraca z ośrodkami kultury, naukowymi, 

turystycznymi oraz wyższymi uczelniami  

i pracodawcami  

Hotel Anders BART UWM 

NET SYSTEM Auto Land 



Morliny 

Willa Port Resort Perkoz 

Ostróda Yacht 





Klasy usportowione: 
 

Piłka nożna 
 

Piłka siatkowa 

Tenis stołowy 





Koło mechatroniczne 

Koło szachowe 

Ekozespoły 

Architektura krajobrazu 



















Kierunek realizowany na zasadzie 

młodocianego pracownika w Zakładzie 

Produkcyjnym Animex Foods Sp. z o.o. 

S.K.A. Oddział w Morlinach.  

Po ukończeniu nauki zawodu możliwość 

zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę. Pracodawca zapewnia posiłki 

profilaktyczne i zaplecze socjalne. 

Wynagrodzenie dla młodocianego: 

Klasa I – 200 zł 

Klasa II – 350 zł 

Klasa III – 500 zł 

WĘDLINIARZ 





MONTER ZABUDOWY I ROBÓT 
WYKOŃCZENIOWYCH  

W BUDOWNICTWIE  
 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych  

w budownictwie jest zawodem rozwojowym, 

może pracować w każdej firmie wykonującej 

usługi dla budownictwa,  w zakładach 

prefabrykacji materiałów budowlanych, 

przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją  

i dystrybucją materiałów budowlanych, własna 

działalność polegająca na świadczeniu usług 

wykończeniowych. 





PRAKTYKI ZAGRANICZNE 

♦ Włochy – lipiec 2014 r. 
     technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych 

♦ Hiszpania – październik/listopad 2014 r. 
     technik  hotelarz 
     technik energetyk 
     technik informatyk  

♦ Irlandia – maj 2015 r. 
     technik  hotelarz 
     technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych 
     technik informatyk  

Rok szkolny 2014/2015 

♦ Anglia – maj 2015 
 technik informatyk 
   



♦ kurs barmański 

♦ kurs CISCO 

♦ projektowanie CAD 3D 

♦ spawacz MAG 

♦ elektroenergetyczne do 1 kV 







E-mail należy zatytułować „Dbam  
o język – nie przeklinam!” – konkurs. 

 

W e-mailu należy podać imię  
i nazwisko autora. Wielkość projektu – 
do 2 MB. 

 

1 kwietnia plakaty zostaną 
opublikowane na stronie: 
https://www.facebook.com/pages/Nie-
przeklinam/730090193733060?fref=ts 

 

Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie plików graficznych  
w formacie JPG i/lub PNG w formie elektronicznej  

na adres e-mail: konkurs.rolnik@wp.pl do dnia 31 marca 2015 r. 

Od 9 do 24 kwietnia odbędzie się 
konkurs na facebooku – poprzez 
„lajkowanie” wybranych prac. 
Liczba „lajków” wskaże 3. pierwsze 
miejsca. 

 

Ponadto 28 kwietnia (w czasie Dnia 
Otwartego Szkoły) spośród 
wszystkich uczestników konkursu 
wylosowane zostaną 3. osoby, które 
również otrzymają nagrody. 



Rekrutacja na rok szkolny 

2015/2016 

- założyć swoje konto na stronie internetowej 
 

- zapamiętać swój login i hasło,  
 

- zalogować się na stronie elektronicznego naboru i wybrać  

  typ szkoły i  klasę, w której chcieliby podjąć naukę.  

Szczegółowe zasady rekrutacji i adres strony elektronicznego 

naboru zamieszczone będą na stronie internetowej szkoły –   

 – zakładka rekrutacja: 

http://www.rolnik.edu.pl 

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół dziennych dla młodzieży 

w Zespole Szkół Rolniczych w Ostródzie odbywa się za pośrednictwem  

elektronicznego naboru, tzn. że gimnazjaliści powinni:  
 



Terminy rekrutacji  
 

     - od 11 maja 2015 r. do 22 czerwca 2015 r. do godz. 14.00 - składanie 
dokumentów do szkół ze wskazaniem wybranych oddziałów, 
 
-  do 30 czerwca 2015 r. do godz. 14.00 – dostarczenie przez kandydata 
do wybranych szkół oryginałów lub kopii (potwierdzonych przez 
dyrektora gimnazjum) świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń  
o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 
 
- 03 lipca 2015 r. do godz. 14.00 - ogłoszenie list kandydatów 
zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły, 
 
- do 07 lipca 2015 r. do godziny 14.00 - ostateczny termin potwierdzenia 
przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez 
dostarczenie oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum i 
zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Kandydaci otrzymują 
ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, 
 
- 8 lipca 2015 r., godzina 14.00 - ostateczne ogłoszenie list uczniów 
przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, 

 
- od 04 sierpnia 2015 r. - rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca  
w oddziałach klas pierwszych. 

 




