
GIMNAZJALISTO!  SZUKASZ SZKOŁY? ZAPISZ SIĘ DO NAS! 

Stajesz przed wyborem wymarzonej szkoły. Jeśli kochasz przyrodę i lubisz przebywać 
w otoczeniu zieleni, to wybierz jeden z kierunków kształcenia w Centrum Edukacji 
Ogrodniczej. 
Zostań uczniem: 

 TECHNIKUM OGRODNICZEGO (cykl kształcenia - 4 lata): 

 jako technik ogrodnik nauczysz się m.in. organizować i prowadzić prace 
związane z uprawą roślin ogrodniczych z wykorzystaniem środków 
technicznych, zdobędziesz umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem 
ogrodniczym; 

 jako technik architektury krajobrazu m.in. nauczysz się projektowania oraz 
poznasz walory dekoracyjne roślin, urządzać i pielęgnować tereny zieleni miast 
i obszarów wiejskich, poznasz produkcję roślin ozdobnych. 

 ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ Nr 10 (cykl kształcenia - 3 lata) (klasa 
integracyjna): 

 jako ogrodnik m.in. nauczysz się zakładać i prowadzić uprawy ogrodnicze, 
produkcję sadowniczą, warzywniczą, roślin ozdobnych oraz obsługiwać sprzęt 
specjalistyczny; 

 jako operator maszyn leśnych m.in. nauczysz się obsługiwać specjalistyczne 
maszyny, gospodarować zasobami leśnymi, pielęgnować drzewostany; 

JEŚLI MASZ UKOŃCZONE 17 LAT, 
JESTEŚ ABSOLWENTEM GIMNAZJUM LUB ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ, 
to możesz kontynuować naukę w: 

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH Nr 3 (cykl kształcenia 
3 lata) 

JESTEŚ ABSOLWENTEM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, 
LICEUM PROFILOWANEGO, TECHNIKUM, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO, 

LICEUM UZUPEŁNIAJĄCEGO, 
to możesz kontynuować naukę w: 

 SZKOLE POLICEALNEJ Nr 10 (cykl kształcenia 1 rok) - 

 jako słuchacz kierunku FLORYSTYKA nauczysz się m.in. tworzyć kompozycje 
kwiatowe, dekoracje wnętrz, wykonywać wiązanki okolicznościowe; 

lub podnosić kwalifikacje zawodowe na kursach w: 

 OŚRODKU DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 

CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ – TO DOBRY WYBÓR! 

Dlaczego my? 

Uczniowie naszej szkoły: 
 odbywają zajęcia praktyczne na terenie warsztatów szkolnych i w firmach na 

terenie Szczecina; 
 w trakcie nauki zdobywają prawo jazdy kat. B lub kat. T; 
 mogą podnosić kwalifikacje zawodowe w naszym Ośrodku Dokształcania 

i Doskonalenia Zawodowego; 
 korzystają ze specjalistycznych pracowni zawodowych oraz nowocześnie 

wyposażonej bazy dydaktycznej; 



 mają zapewnione miejsce w internacie szkolnym; 
 mogą korzystać ze stołówki szkolnej; 
 mogą uczestniczyć w realizacji projektów edukacyjnych (finansowanych ze 

środków EFS); 
 uczą się w przyjaznej atmosferze pod okiem profesjonalnej i życzliwej kadry. 

Nasza szkoła: 
 ma ponad 60-letnie tradycje i doświadczenie w kształceniu wysoko 

wyspecjalizowanych ogrodników i architektów krajobrazu, 
 współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami; 
 organizuje praktyki zawodowe krajowe i zagraniczne; 
 jest przyjazna dla osób niepełnosprawnych. 

CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ 
(dawny Zespół Szkół Ogrodniczych) 
ul. Batalionów Chłopskich 115 
70-760 Szczecin 
tel. 91 4612 379, e-mail zsogr@miasto.szczecin.pl, www.ceogr.edu.pl 
 

 

Dojazd do szkoły autobusami linii nr 55, 64 i 66. 

MIEJSKI OGRODNIK ZIELENI - TO ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI! 


