Drodzy Ósmoklasiści! Szanowni Rodzice!
Przed Wami wybór szkoły ponadpodstawowej. Nie jest to wybór łatwy, ma bowiem
wpływ na całe przyszłe życie. Kluczem do sukcesu jest rzetelna wiedza o szkołach, w których
będziecie kontynuowali naukę, spośród których będziecie wybierać, dlatego przygotowaliśmy
dla Was informację o naszej szkole.
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to szkoła mocno związana z lokalną społecznością, szkoła blisko domu, z tradycjami.
Istnieje ponad 100 lat i posiada bogatą historię. Wykształciła wielu absolwentów, w wielu
zawodach. Nasi absolwenci są dzisiaj ekonomistami, prawnikami, lekarzami. Prowadzą duże
gospodarstwa rolne, zarządzają firmami, pracują w znanych restauracjach. Z wielkim
sentymentem opowiadają o latach nauki spędzonych w Jagarzewie.
Szkoła przez lata prężnie rozwijała się. Nasi uczniowie zdobywali wiedzę z podstaw
ekonomiki, marketingu, zarządzania przedsiębiorstwem, przepisów ruchu drogowego.

Na młodzież czeka:


technikum agrobiznesu – w którym uczeń nauczy się jak efektywnie zarządzać

małym przedsiębiorstwem rolnym, jak otworzyć i prowadzić własną działalność gospodarczą
czy pozyskiwać środki zewnętrzne na rozwój działalności. Nauczy się hodowli zwierząt
i
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żywności
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Praktykę zawodową zrealizuje w gospodarstwach rolnych, zakładach przetwórczych
produkujących żywność, ośrodkach agroturystycznych oraz instytucjach obsługujących
i wspierających rolnictwo.


Technik agrobiznesu



technikum żywienia i usług gastronomicznych – jest bardzo ciekawym

zawodem na rynku pracy. Uczniowie będący na tym kierunku uczą się urządzać lokale
gastronomiczne, układać diety, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami
racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta.
Zdobywają umiejętności zachowania się na rynku, prowadzenia własnych lokali
gastronomicznych, sporządzania biznesplanu.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Działa internat szkolny i schronisko szkolne.

Pokój dzienny (świetlica)
Walentynki w internacie

Wigilia w internacie

Nasi uczniowie spotykają się z przedsiębiorcami, uczestniczą w ciekawych projektach
i warsztatach. Wszystko to pozwala im się rozwijać i zdobywać nowe doświadczenia.
Szkoła dysponuje doświadczoną i bardzo dobrze przygotowaną kadrą pedagogiczną.
Zawodu uczą nauczyciele – pasjonaci, praktycy, którzy dobrze znają branżę, w której kształcą
swoich uczniów, co skutkuje wysoką zdawalnością egzaminów zawodowych.
W szkole dba się nie tylko o warunki do pracy i bezpieczeństwo uczniów, ale wygodę
młodzieży i rodzinną atmosferę. Uczniowie dobrze czują się w naszej szkole.
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Są współorganizatorami imprez powiatowych, podczas których dzielą się swoją wiedzą
i umiejętnościami. Współpracują systematycznie z Domem Pomocy Społecznej w Ulesiu.
Kilka razy w roku spędzają czas z seniorami.

W szkole działa monitoring szkolny, e-dziennik, Uczniowski Klub Sportowy BABA – JAGA
– RZEWO, który zrzesza młodzież szkolną i wszystkich chętnych, którzy chcą aktywnie
spędzać wolny czas.
Pozdrawiamy i zapraszamy do naszej szkoły.
Dyrektor i Nauczyciele Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących
w Jagarzewie.

