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ZESPÓŁ 
SZKÓŁ NR 

4 W 
NADROŻU 

www.zs4nadroz.pl


Z dniem 1 stycznia 2021 roku Zespół 

Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w 

Nadrożu przeszedł pod skrzydła 

resortu rolnictwa. 

 

 

 

18 stycznia 2021 roku odbyło się uroczyste 

przekazanie naszej placówki do grupy resortowych 

szkół rolniczych. Dla środowiska i społeczności 

lokalnej jest to niezwykle ważne wydarzenie, 

rokujące perspektywiczny rozwój naszej  placówki, 

poprawę stanu zaplecza dydaktycznego, 

ukierunkowanie na potrzeby rynku pracy. 

Kształcenie w  szkołach resortowych obejmuje 

swoim zakresem zagadnienia związane 

z rolnictwem, hodowlą zwierząt, weterynarią, 

mechanizacją rolnictwa i agrotroniką, a także 

ochroną środowiska, czy też projektowaniem 

terenów zieleni oraz ogrodów. 

Zespół Szkół nr 4  w Nadrożu, korzystając 

z dotychczasowych doświadczeń innych szkół 

resortowych, poprzez aktywne włączenie się w 

różne formy współdziałania i podejmowania 

inicjatyw, z pewnością będzie mógł sprostać wyzwaniom i oczekiwaniom lokalnego rynku 

pracy. Zamierzeniem Ministerstwa jest, aby placówka w Nadrożu stanowiła swoiste 

centrum edukacji rolniczej w powiecie rypińskim i nie tylko. 

  



Baza szkoły 

 

Szkoła dysponuje: działkami dydaktycznymi i gruntami rolnymi, pracowniami zawodowymi, 

pracownią komputerową, biblioteką, Internetowym Centrum Multimedialnym, salą 

gimnastyczną, siłownią, boiskami, internatem. 

W czasie wolnym: biblioteka i czytelnia, siłownia, sala gimnastyczna, sala telewizyjna, 

bilard, piłkarzyki, wyjazdy na basen i kręgle, nowoczesne pomieszczenie do 

samodzielnego przygotowywania posiłków,  kółko kulinarne, dostęp do Internetu, gry.  

 

 

 

 



Internat 

 

 

 

✓ całodobowa opieka doświadczonej kadry pedagogicznej,  

✓ bezpłatny pobyt 

✓ koszt dziennego wyżywienia(  śniadanie, obiad,  kolacja)  - 12zł,  

✓ zajęcia edukacyjne dla uczniów. 

✓ zaplanowany harmonogram każdego dnia, 

✓ możliwość korzystania z kompleksu sportowo-rekreacyjnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Oferta dodatkowa 

 

 

Grupa wojskowa dla chętnych uczniów: w trakcie nauki uczeń zdobędzie wiedzę  

umiejętności w zakresie: taktyki, teorii i praktyki strzelań, samoobrony terenoznawstwa 

i topografii  wojskowej, maskowania, pierwszej pomocy przedmedycznej, dodatkowe 

zajęcia z wf, obozy szkoleniowe. Zdobyte   umiejętności ułatwią wstąpienie do służb 

mundurowych np.  Policji, Straży Pożarnej, Wojska. 

Udział w projektach współfinansowanych przez UE: Erasmus +, kursy  kwalifikacyjne, 

staże zawodowe, wizyty studyjne, zajęcia  dodatkowe. 

Pakiet zajęć dodatkowych: SKS, koło szachowe, praca  w gazetce szkolnej „Czwórka”, 

koła  językowe, koło rysunkowe, koło motoryzacyjne, koło geodezyjne, koło kosmetyczne.  

Spółdzielnia Uczniowska: prowadzenie sklepiku szkolnego. 

Udział w życiu kulturalnym: wyjazdy do teatru, kina , udział i organizacja konkursów 

i olimpiad, współpraca z Uczelniami Wyższymi. 

Samorząd szkolny: nauka demokracji, organizacja uroczystości szkolnych integracja 

środowisko szkolnego i lokalnego. 

 

  

   



Oferta kształcenia 
 

 

TECHNIKUM: 

Technik weterynarii  - wykonuje czynności pomocnicze w diagnostyce i leczeniu 

zwierząt, a także czynności w obszarze zadań inspekcji sanitarnej.  

Technik architektury krajobrazu - przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni 

miast i obszarów wiejskich, nadzoruje  pielęgnację parków, produkuje rośliny ozdobne 

i materiał szkółkarski. 

Technik inżynierii środowiska i melioracji  - wykonuje oraz nadzoruje eksploatację 

systemów wodno-melioracyjnych, zabezpieczeń przeciwpowodziowych, określa 

zagrożenia środowiska naturalnego. 

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - organizuje, kontroluje i wykonuje prace 

wymagające użycia maszyn i urządzeń w produkcji rolniczej, diagnozuje uszkodzenia, 

nadzoruje, wykonuje demontaż, naprawy i montaż maszyn oraz urządzeń rolniczych. 

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA 

Ogrodnik – prowadzi prace związane z produkcją roślin z użyciem urządzeń 

technicznych. 

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy  : Kwalifikacja OGR.03. Projektowanie, urządzanie 

i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 

 

 

  



TECHNIK ARCHITEKTURY 

KRAJOBRAZU 

 

 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE 

✓ Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych 

obiektów architektury krajobrazu. 

✓ Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją 

 obiektów małej architektury krajobrazu. 

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU  

przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, nadzoruje 

pielęgnację parków, produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski. 

PRACA: biura projektowe, własna działalność, placówki ochrony zabytków, administracja 

państwowa. 

Nauka jazdy ciągnikiem – kat. T 

UPRAWNIENIA DO PRZEJĘCIA GOSPODARSTWA ROLNEGO 

 

  



TECHNIK INŻYNIERII 

ŚRODOWISKA I MELIORACJI 

 

 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE 

✓ Organizacja i prowadzenie robót związanych 

 z budową obiektów inżynierii środowiska. 

✓ Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych. 

 TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWSKA  I MELIORACJI 

wykonuje oraz nadzoruje eksploatację systemów wodno-melioracyjnych, zabezpieczeń 

przeciwpowodziowych, określa zagrożenia środowiska naturalnego. 

PRACA: przedsiębiorstwa wykonawcze i usługowe, ośrodki badań i kontroli środowiska, 

pracownie projektowe i pomiarowe,  urzędy administracji terenowej, biura geodezyjne. 

UPRAWNIENIA DO PRZEJĘCIA GOSPODARSTWA ROLNEGO 

 

 

 

 



 

TECHNIK MECHANIZACJI 

ROLNICTWA I AGOTRONIKI 

 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE 

✓ Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie. 

✓ Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie. 

 

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI organizuje, 

kontroluje i wykonuje prace wymagające użycia maszyn i urządzeń w produkcji 

rolniczej, diagnozuje uszkodzenia, nadzoruje, wykonuje demontaż, naprawy i montaż 

maszyn oraz urządzeń rolniczych. 

PRACA: własne gospodarstwo z możliwością korzystania z dopłat bezpośrednich 

i funduszy UE, działy handlowe firm sprzedających sprzęt rolniczy, serwisy 

naprawcze maszyn rolniczych. 

Nauka jazdy ciągnikiem i samochodem osobowym – kat. T i B 

UPRAWNIENIA DO PRZEJĘCIA GOSPODARSTWA ROLNEGO 

 

  



TECHNIK WETERYNARII 

 

 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE 

✓ Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt. 

✓ Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz 

kontroli i nadzoru weterynaryjnego. 

TECHNIK WETERYNARII wykonuje czynności pomocnicze  w diagnostyce i leczeniu 

zwierząt, a także czynności w obszarze  zadań inspekcji sanitarnej; prowadzi 

inseminację, hodowlę i chów zwierząt.  

PRACA: asystent lekarza weterynarii, ogrody i sklepy zoologiczne, schroniska dla 

zwierząt, weterynaryjna inspekcja pracy oraz nadzór sanitarno-weterynaryjny, zakłady 

hodowli i unasienniania zwierząt, zakłady przetwórstwa spożywczego, firmy związane 

z agrobiznesem np. hipoterapia. 

Nauka jazdy samochodem osobowym – kat. B. 

UPRAWNIENIA DO PRZEJĘCIA GOSPODARSTWA ROLNEGO 

 

 

 



 

OGRODNIK 

 

 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE 

✓ Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych. 

 
OGRODNIK prowadzi prace ogrodnicze związane z produkcją  roślin 

z użyciem urządzeń technicznych oraz sprzedaje produkty   ogrodnicze. 

PRACA: przedsiębiorstwa i firmy ogrodnicze, sklepy ogrodnicze i kwiaciarnie. 

Nauka jazdy ciągnikiem – kat. T 

UPRAWNIENIA DO PRZEJĘCIA GOSPODARSTWA ROLNEGO 

 

 

 

 

  



Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) 

 

 

 

Kwalifikacja OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów 

architektury krajobrazu 3 semestry. 

 

KURS  DAJE UPRAWNIENIA DO PRZEJĘCIA GOSPODARSTWA ROLNEGO 

 

 

 

 

Co nas wyróżnia? 
 

✓ internat, 

✓ wysoka zdawalność egzaminów  zewnętrznych 

✓ zajęcia wspierające indywidualny rozwój ucznia. 

✓ współpraca z rodzicami i środowiskiem,  

✓ współpraca z pracodawcami w zakresie 

doradztwa oraz kształcenia teoretycznego i 

praktycznego 

 

 



 

Co tworzy atmosferę szkoły? 
 

✓ zabytkowy kompleks pałacowo-parkowy. 

✓ wysoki poziom bezpieczeństwa. 

✓ nauka w przyjaznych warunkach, 

✓ łatwa i szybka integracja zespołów klasowych 

 

 

 

 

 

  



Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony 

internetowej, profilu na Facebooku oraz do 

obejrzenia krótkiego filmiku promocyjnego. 

Linki znajdziecie poniżej, zapraszamy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podania do szkoły i internatu dostępne są na stronie 

internetowej i w sekretariacie szkoły. 

 

http://www.zs4nadroz.pl
https://www.facebook.com/4nadroz
https://www.youtube.com/watch?v=F8O8iWHQui0

