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technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik hodowca koni
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
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❖ rolnik
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ROLNICZEGO
W SIENNICY RÓŻANEJ
EDUKACJA I ROZWÓJ
PERSPEKTYWA
ZAWODOWEGO
SUKCESU

Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
w Siennicy Różanej
Oferujemy kształcenie w następujących zawodach
•
•
•
•
•
•
•

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik hodowca koni
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
na bazie technikum – oddział przygotowania wojskowego – powołany przez
Ministra Obrony Narodowej

W szkole bezpłatnie umożliwiamy zdobycie dodatkowych
uprawnień
•
•
•
•
•

stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy
nauka jazdy kombajnem zbożowym
operator wózków jezdniowych (widłowych)
operator bezzałogowych statków powietrznych (dronów)
dodatkowa nauka jazdy kat. B

Wzbogaciliśmy znacząco bazę szkoły
•
•
•
•

gospodarstwo rolne o powierzchni 32 ha ziemi uprawnej z pasieką edukacyjną
i tradycyjnym sadem
budowa nowoczesnej hali warsztatowej (66x15 m), zakup nowych maszyn
rolniczych i drona z kamerą multispektralną
wyposażenie pracowni w sprzęt komputerowy i multimedialny oraz
specjalistyczne oprogramowanie
modernizacja bazy internatu szkolnego

Odnosimy sukcesy i nagradzamy uczniów
•
•
•
•
•
•
•

zdawalność egzaminów zawodowych powyżej średniej krajowej
najwyższy wynik egzaminu maturalnego w technikach w powiecie
najwyższa pozycja technikum w powiecie krasnostawskim w Rankingu
Perspektyw dla województwa lubelskiego
najlepsza zdawalność egzaminu na prawo jazdy w powiecie krasnostawskim
stypendium dyrektora dla wszystkich uczniów ze średnią ocen od 4,25
bezpłatna wycieczka za najlepszą frekwencję i aktywność
wyjazd do Chorwacji i rejs po Adriatyku dla uczniów najlepszych
w szkole

Gwarantujemy odniesienie sukcesu edukacyjnego
w środowisku przyjaznym uczeniu się

ZAPRASZAMY
DOŁĄCZCIE DO NAS
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej
profesjonalnie przygotowuje do pracy w rolnictwie i gastronomii w oparciu
o nowoczesną bazę dydaktyczną. Uczniowie biorą udział w atrakcyjnych
projektach, zagranicznych lub krajowych stażach i praktykach. Jesteśmy
innowacyjną szkołą otwartą na wyzwania, jakie niesie przyszłość.
Uczniowie zdobywają tu wiedzę i umiejętności z zakresu nauk
rolniczych, gastronomicznych oraz humanistycznych i ścisłych. Młodzież
kształci się w atrakcyjnych zawodach poszukiwanych na rynku pracy,
zdobywa uprawnienia do przejęcia gospodarstwa rolnego. Nasza placówka
jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym prowadzącym zewnętrzne egzaminy
zawodowe. Realizowanych jest tu wiele projektów edukacyjnych. Uczniowie
mogą dzięki nim poszerzać swoje kwalifikacje zawodowe oraz rozwijać
pasje. Oferujemy zajęcia pozalekcyjne o charakterze wyrównawczym,
specjalistyczne, rozwijające uzdolnienia przedmiotowe, artystyczne,
sportowe.
Szkoła dysponuje bogatą bazą dydaktyczną, znajdują się tu:
warsztaty z parkiem maszynowym, dwie pracownie gastronomiczne,
pełnowymiarowa hala sportowa, sale fitness, biblioteka szkolna wraz
z pracownią multimedialną, klasopracownia językowa oraz informatyczna.
Uczniowie mają możliwość nieodpłatnego zamieszkania w internacie, gdzie
mogą korzystać z sali komputerowej, pokoju telewizyjnego, świetlicy
z zestawem gier multimedialnych, studium muzycznego, aneksu
kuchennego. Kadrę pedagogiczną tworzą osoby o wysokich kwalifikacjach
i przyjaznym nastawieniu do ucznia, zapewniają bezpieczne warunki
do zdobywania wiedzy i kształtowania postaw.
Szkoła odnosi wiele sukcesów w zawodach sportowych
i olimpiadach przedmiotowych. Absolwenci z powodzeniem kontynuują
naukę na renomowanych uczelniach, pracują w zakładach przemysłowych
wykazując się wysokimi kwalifikacjami, bądź prowadzą nowoczesne
gospodarstwa rolne. Za wybitne osiągnięcia uczniowie otrzymują stypendia
naukowe Dyrektora Szkoły oraz stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Szkoły, które wchodzą w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Siennicy Różanej mają charakter ponadregionalny, uczęszcza
do nich młodzież z powiatów: krasnostawskiego, chełmskiego, świdnickiego,
zamojskiego oraz hrubieszowskiego.
W kształceniu i wychowaniu istotny jest przekaz dziedzictwa
kulturowego i spuścizny ideologicznej patrona Augusta Cieszkowskiego –
wzmacnianie postaw patriotycznych, ustawiczne kształcenie się, docenianie
potencjału polskiej wsi, szacunek dla tradycji i religii oraz wykorzystanie
postępu technologicznego dla wspólnego dobra i rozwoju kraju.

MECHANIZACJA ROLNICTWA
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy
Różanej zapewnia bardzo dobre warunki kształcenia w zakresie
mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz naukę w nowocześnie
wyposażonych pracowniach warsztatowych. Uczniowie odbywają też
praktyki u pracodawców i za granicą, dzięki zaangażowaniu szkoły
w poszukiwanie środków finansowych z funduszy unijnych. Mają
zagwarantowaną bezpłatną naukę jazdy (kat. B i T), uczą się obsługi
kombajnów, biorą udział w kursie chemizacyjnym. Szkoła prowadzi
nauczanie
w
zawodzie
technik
mechanizacji
rolnictwa
i agrotroniki. Zapewnia solidne przygotowanie do dalszego kształcenia na
uczelniach rolniczych i technicznych, jak i do prowadzenia gospodarstwa
rolnego. Absolwent posiada umiejętności z zakresu planowania prac
w rolnictwie i gospodarowania sprzętem rolniczym oraz napraw parku
maszynowego w gospodarstwie. Uczeń w trakcie nauki zdobywa
kwalifikacje: użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi
stosowanych w rolnictwie; obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów,
maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie, eksploatacja systemów
mechatronicznych w rolnictwie. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie
w firmach transportowych, przedsiębiorstwach spedycyjnych, stacjach
diagnostyczno-obsługowych, zakładach zajmujących się obrotem pojazdami
i maszynami, zakładach remontowych, biurach konstrukcyjnych firm
motoryzacyjnych. Mogą też wykorzystywać zdobyte umiejętności we
własnym gospodarstwie.
Uczniowie kształcący się w zawodzie mechanik operator
pojazdów i maszyn rolniczych nabywają prawa do użytkowania
i naprawy maszyn oraz pojazdów rolniczych. Są przygotowani do pracy
w gospodarstwie rolniczym: do wykonywania zabiegów agrotechnicznych,
regulacji ciągników, maszyn rolniczych i kombajnów. Uczeń w trakcie nauki
zdobywa takie kwalifikacje, jak: użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń
i narzędzi stosowanych w rolnictwie; obsługa techniczna oraz naprawa
pojazdów,
maszyn
i
urządzeń
stosowanych
w
rolnictwie.
Absolwent znajduje zatrudnienie w przedsiębiorstwach technicznej obsługi
wsi i rolnictwa, zdobywa też uprawnienia do prowadzenia działalności
gospodarczej.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego kształci również
w zawodach: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego,
rolnik, a także technik rolnik. Ofertę kieruje zarówno do młodzieży –
absolwentów szkół podstawowych – jak i do osób dorosłych, które mogą
zdobywać uprawnienia w ramach bezpłatnego Kwalifikacyjnego Kursu
Zawodowego. Po jego ukończeniu zyskuje się możliwość pozyskiwania
środków z UE.

GASTRONOMIA
Szkoła
dysponuje
dwiema
profesjonalnie
wyposażonymi
pracowniami,
przystosowanymi
do
organizowania
egzaminów
potwierdzających kwalifikacje w zawodach gastronomicznych.
Technik żywienia i usług gastronomicznych jest bardzo
atrakcyjnym zawodem, przygotowuje do świadczenia szeroko pojętych usług
gastronomicznych. Dotyczą one wielu dziedzin związanych z żywieniem,
dietetyką, obsługą gości, czy technologią gastronomiczną. Rynek usług
w tym zakresie rozwija się dynamicznie, dlatego będą tworzyć się nowe
miejsca pracy dla technika żywienia i usług gastronomicznych.Uczeń
w trakcie nauki zdobywa kwalifikacje: sporządzanie potraw i napojów oraz
organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Zajęcia w ramach nauczania
zawodu obejmują szerokie spektrum zagadnień – od planowania żywienia
i sporządzania potraw do organizacji przyjęć i usług cateringowych.
Absolwent może znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów
gastronomicznych: restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach
opieki oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.
Technik technologii żywności wykonuje swoją pracę
w zakładach przetwórstwa spożywczego, uczeń podczas kształcenia zdobywa
kwalifikacje: produkcja wyrobów piekarskich, produkcja wyrobów
cukierniczych, organizacja i nadzorowanie
produkcji wyrobów
spożywczych.Absolwent szkoły znajduje zatrudnienie w laboratoriach
zakładowych,
stacjach
sanitarno–epidemiologicznych,
pracowniach
analitycznych. Może też sprawować funkcje kierownicze w zakładach
przetwórstwa spożywczego lub prowadzić własną działalność gospodarczą
w branży przemysłu spożywczego. Kontynuacją nauki zawodu są studia
wyższe ze szczególnym uwzględnieniem wydziałów technologii żywności
akademii rolniczych lub na kierunkach pokrewnych.
Zaangażowanie w projekty współfinansowane przez UE pozwala
rozwinąć umiejętności zawodowe i poznać specyfikę pracy w branży
gastronomicznej w różnych krajach europejskich, takich jak Irlandia
lub Hiszpania. W celu uatrakcyjnienia procesu nauczania organizowane są
prezentacje umiejętności podczas szkolnych wydarzeń, wyjazdy na targi
branżowe i międzynarodowe wystawy, pokazy prowadzone przez znanych
szefów kuchni orazwarsztaty kulinarne i konkursy dla uczniów z różnych
grup wiekowych. Do stałych wydarzeń należą na przykład: konkurs z okazji
świąt Bożego Narodzenia „Tradycyjna potrawa wigilijna”, warsztaty
gastronomiczne i carvingu, Międzyszkolny Konkurs Wiedzy „Zdrowie
na talerzu”.

HODOWLA KONI
I JEŹDZIECTWO
Zawód technik hodowca koni przeznaczony jest dla osób, które
kochają te zwierzęta, są cierpliwe i odpowiedzialne. W Zespole Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej uczniowie mają
możliwość poznania zasad organizowania oraz prowadzenia chowu
i hodowli koni, przygotowania koni do użytkowania i sprzedaży, a także
organizowania rekreacji konnej i turystyki jeździeckiej. Absolwenci uzyskują
też uprawnienia do obsługi ciągnika rolniczego i prowadzenia gospodarstwa
rolniczego, znajdują zatrudnienie w stadninach koni, czy też w szkółkach
jeździeckich. Mogą również założyć własne gospodarstwo agroturystyczne,
którego atrakcją będzie jeździectwo. Są przygotowani, aby wykonywać pracę
jako instruktor rekreacji konnej, specjalista do spraw hodowli koni,
fizjoterapeuta koni, menedżer stajni (zajmować się sprzedażą koni
hodowlanych i zakupem niezbędnego wyposażenia stadniny), a nawet jako…
dziennikarz w czasopiśmie dla hobbystów.
Technik hodowca koni jest przygotowany do wykonywania zadań
zawodowych związanych z użytkowaniem wierzchowym koni (rekreacyjnym
i sportowym) oraz marketingiem i sprzedażą usług związanych
z użytkowaniem koni. Organizuje różnego rodzaju imprezy związane
ze sportem jeździeckim, turystyką i rekreacją konną. Nauka w technikum
pozwala także na późniejsze podjęcie studiów umożliwiających dalszy
rozwój w tym zawodzie, takich jak: behawiorystyka zwierząt, bioinżynieria
produkcji zwierzęcej, bioinżynieria zwierząt, hipologia i jeździectwo,
hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, ogrody zoologiczne
i zwierzęta amatorskie, stosowana psychologia zwierząt, zootechnika.
Szkoła zapewnia bardzo dobre warunki kształcenia w nowocześnie
wyposażonych pracowniach. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe
odbywają się w spółce Skarbu Państwa Stado Ogierów Białka, która zajmuje
się hodowlą ogierów obsługujących stadniny koni półkrwi oraz stadniny
hodowców prywatnych z regionu Lubelszczyzny. Dla uczniów, którzy
wybrali inny kierunek kształcenia organizowane są zajęcia dodatkowe
w stadninie, dzięki temu każdy miłośnik koni może rozwijać tu swoje
zainteresowania i kondycję. Jazda konna stymuluje niemal wszystkie
mięśnie ciała, kształtuje prawidłową sylwetkę, poprawia wydolność
organizmu. Uczniowie mają w programie zajęć: zapoznanie się z zasadami
bezpieczeństwa w stajni przy obsłudze koni, samodzielne przygotowanie
koni do jazdy, ćwiczenia na ujeżdżalni (prawidłowe prowadzenie konia,
wsiadanie i zsiadanie oraz ćwiczenia równowagi na koniu), czy też kłus
ćwiczebny i anglezowany. Zajęcia z jeździectwa to przyjemne spędzanie
wolnego czasu na świeżym powietrzu połączone z nauką.

ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA ENERGII
Branża związana z energetyką odnawialną rozwija się bardzo
dynamicznie, pozwala poznać i zastosować najnowsze zdobycze techniki
w dziedzinie pozyskiwania zielonej energii, a w konsekwencji chronić zasoby
środowiska przyrodniczego.
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to
nowoczesny i atrakcyjny zawód, umożliwiający specjalizację z energetyki
wodnej, wiatrowej, geotermalnej oraz wodorowej. Na całym świecie
obserwuje się wzrost zapotrzebowania rynku pracy na techników energetyki
odnawialnej (np. projektantów, monterów, serwisantów). Specjaliści w tym
sektorze już teraz należą do grupy najbardziej poszukiwanych specjalistów.
Uczeń w trakcie nauki zdobywa kwalifikacje: montaż urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej oraz eksploatacja urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie: w firmach
zajmujących się budową i utrzymaniem sprawności energii odnawialnej,
w organizacjach, przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się
odnawialnymi
źródłami
energii,
w
zakładach
wytwarzających,
przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrowniach
i zakładach energetycznych), w centrach ekologicznych systemów
grzewczych, w przedsiębiorstwach, firmach i serwisach zajmujących się
instalacją i produkcją kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych,
pomp ciepła, pieców na biomasę i urządzeń energetyki odnawialnej.
Po ukończeniu nauki absolwent szkoły może również rozpocząć własną
działalność gospodarczą w zakresie odnawialnych źródeł energii i prowadzić
firmę, która zajmuje się na przykładmontażem i serwisem urządzeń
i systemów.
Niezależnie od wybranej ścieżki kariery zawodowej , młodzi ludzie
mogą poszerzyć swoją wiedzę, zdobyć kwalifikacje przydatne w całej
Europie oraz troszczyć się o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój
kraju.

Fot. J. Sitarz

ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA
WOJSKOWEGO
Od roku 2018 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Siennicy Różanej realizowane są zajęcia z edukacji wojskowej. Najpierw
odbywały się w ramach innowacji pedagogicznej. We wrześniu 2020 roku
zmieniły się zasady organizacji klas wojskowych i w Siennicy Różanej
utworzono oddział przygotowania wojskowego, na którego funkcjonowanie
zgodę wyraził Minister Obrony Narodowej. O tym jak wyjątkowa jest to
sytuacja świadczy fakt, że w województwie lubelskim utworzono zaledwie
cztery oddziały tego typu. Przygotowanie wojskowe odbywa w formie
obowiązkowych zajęć edukacyjnych – według ściśle określonego programu
– przy finansowym i merytorycznym wsparciu resortu obrony. Placówka
prowadząca oddział może otrzymać dotację celową z przeznaczeniem
na zakup specjalistycznego wyposażenia, umundurowania lub na inwestycje
(np. budowę strzelnicy lub toru przeszkód do ćwiczeń). Kształcenie
teoretyczne pozostaje w gestii szkoły, natomiast praktyczne prowadzi
patronacka jednostka wojskowa – w tym przypadku 2. Lubelska Brygada
Obrony Terytorialnej.
Uczniowie klas wojskowych pierwszego i drugiego rocznika biorą
udział w szkoleniu specjalistycznym w Jednostce Wojskowej w Chełmie.
Pod okiem instruktorów 19. Batalionu Zmechanizowanego doskonalili
w praktyce swoje umiejętności bojowe realizując zagadnienia z zakresu:
szkolenia strzeleckiego (m.in. budowy broni oraz współdziałania części
i mechanizmów karabinka, przyjmowania postaw strzeleckich, ćwiczeń
przygotowawczych z wykorzystaniem urządzeń szkolno-treningowych),
taktyki, szkolenia medycznego (ćwiczeń praktycznych w zakresie sposobów
udzielania pomocy przedmedycznej na polu walki), łączności (w tym pracy
na radiostacjach małej mocy) i wychowania fizycznego (np. technik walki
wręcz).
W ostatnim roku nauki młodzież z oddziału przygotowania
wojskowego weźmie udział w 50-godzinnym obozie szkoleniowym.
Dla starszych roczników klas mundurowych również zaplanowano letni
obóz oraz kolejne szkolenia zewnętrzne w Jednostce Wojskowej w Chełmie.
Kadeci składają uroczyste ślubowanie. W 2021 r. odbyło się ono
podczas Narodowego Święta Niepodległości. Starszy rocznik oddziału
przygotowania wojskowego przygotował z tej okazji pokaz musztry paradnej
oraz zapewnił wojskową oprawę uroczystości, godnie reprezentując szkołę
w środowisku i dając wzorcowy przykład zastosowania ceremoniału
wojskowego.

SPORT I TURYSTYKA
Dobrą tradycją Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Siennicy Różanej jest dbałość o zdrowie i kondycję fizyczną uczniów.
Dzięki pełnowymiarowej hali sportowej z odpowiednim zapleczem, siłowni
i sali lustrzanej możliwe jest uprawianie wielu dyscyplin sportowych i gier
zespołowych. Młodzież korzysta z tej bazy nie tylko podczas lekcji
wychowania fizycznego, ale też w czasie zajęć pozalekcyjnych w ramach
Szkolnego Klubu Sportowego „Tęcza”. Rozgrywane są tu liczne zawody
sportowe, m.in. powiatowa Licealiada dla szkół ponadpodstawowych,
a także turnieje przeznaczone dla starszych klas szkół podstawowych – piłki
ręcznej, halowej piłki nożnej, siatkówki. Szkolne drużyny awansują i biorą
udział w rozgrywkach w całym kraju. Szkoła organizuje również Turniej
Halowej Piłki Nożnej Kadr Szkół Rolniczych o Puchar Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. W największej hali sportowej w regionie odbywają się
Ogólnopolskie Turnieje Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy
Siennica Różana oraz liczne uroczystości lokalne.
Oprócz wydarzeń sportowych Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego oferuje turystyczne atrakcje, a także wycieczki dydaktyczne
do ośrodków naukowych, nowoczesnych przedsiębiorstw i gospodarstw,
na branżowe targi i wystawy. W chwilach wolnych od zajęć lekcyjnych
młodzież chętnie spędza czas w swoim towarzystwie, tradycyjnie bierze też
udział w spływach kajakowych na terenie urokliwego Roztocza. I choć
młodzi kajakarze natrafiają czasami na mielizny, wodne wiry lub powalone
konary drzew – pod opieką wychowawców i instruktorów zawsze
bezpiecznie docierają do celu. Zarówno wyjazdy turystyczne, jak i udział
w sportowej rywalizacji w duchu „faireplay” to świetna okazja do lepszego
poznania się i odpoczynek od obowiązków szkolnych.

NOWOCZESNA SZKOŁA
Z TRADYCJAMI
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego rozpoczął swoją
działalność ponad 50 lat temu, 1 września 1964 roku utworzono tu
Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących przy Państwowym Ośrodku
Maszynowym w Siennicy Różanej. Początkowo siedzibą szkoły był
zaadaptowany parterowy budynek powstały w 1955 r. dla potrzeb Ośrodka
Szkolenia Traktorzystów, warsztaty szkolne umiejscowiono w dawnych
zabudowaniach dworskich. Bazę dydaktyczno-materiałową zapewniał POM.
Chcąc umożliwić uzupełnienie średniego wykształcenia dla coraz liczniejszej
grupy absolwentów szkoły zawodowej 31 sierpnia 1976 roku utworzono
3-letnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa kształcące w systemie
wieczorowym. W tym samym roku, aby sprostać zapotrzebowaniu
na zakwaterowanie młodzieży, rozpoczęto budowę internatu, którą
ukończono w 1978 roku. Dalszy rozwój zaowocował zmianą formy
działalności ze szkoły przyzakładowej w samodzielną jednostkę.
W 1982 roku placówkę przekształcono w Zasadniczą Szkołę
Mechanizacji Rolnictwa Ministerstwa Rolnictwa. Zwiększające się
zainteresowanie młodzieży szkołą oraz niewystarczająca już baza lokalowa
zadecydowały, że podjęto decyzję o budowie nowoczesnego budynku szkoły,
który pozwoliłby na poszerzenie oferty edukacyjnej. W 1994 roku utworzono
pięcioletnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa oraz rozpoczęto budowę
hali sportowej.
Rok 1996 był bardzo ważnym okresem w dotychczasowej
działalności szkoły, zbiegły się w nim uroczystości związane z Centralną
Inauguracją Roku Szkolnego 1996/1997 szkół rolniczych i technicznych
podległych Ministerstwu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, zmiana
nazwy na Zespół Szkół Techniki Rolniczej oraz oddanie do użytku nowego
budynku szkoły, a także wręczenie sztandaru szkole. W 1998 roku
zakończono inwestycję związaną z budową hali sportowej, wówczas cały
zespół budynków przybrał bardzo nowoczesny i funkcjonalny wygląd.
W oparciu o istniejącą bazę lokalową utworzono w 1997 roku Technikum
Żywienia i Gospodarstwa Domowego, w 1999 - Liceum Agrobiznesu.
29 grudnia 1999 roku nastąpiła zmiana organu prowadzącego
Zespół Szkół i przekazanie majątku szkoły przez ministerstwo rolnictwa
powiatowi krasnostawskiemu. Chcąc zapewnić dalszy rozwój szkoły
i uatrakcyjnić ofertę oświatową skierowaną do młodzieży w 2000 roku
utworzono Liceum Ogólnokształcące oraz rozpoczęto realizację innowacji
pedagogicznych: straż graniczna, obsługa celna (od 2003 r.), służby
wewnętrzne (od 2004 r.). W roku szkolnym 2004/2005 utworzono
Policealną Szkołę Zawodową o kierunku kształcenia – technik administracji.

1 stycznia 2007 roku nastąpiła ponowna zmiana organu
prowadzącego Zespół Szkół. Placówka po siedmiu latach powróciła
do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W roku 2014 uroczyście
obchodziła 50-lecie swojego istnienia. Święto stało się też okazją
do powołania na patrona szkoły Augusta Cieszkowskiego, co zbiegło się
z 200 rocznicą jego urodzin.
Przez szereg lat gruntownie odnowiono budynki szkolne. Zakres
prac w głównym budynku szkoły objął oprócz termomodernizacji i remontu
dachu, malowanie sal lekcyjnych, korytarzy oraz pomieszczeń administracji
i obsługi, adaptację nowych sal na pracownię do zajęć praktycznych,
kapitalny remont sanitariatów uczniowskich i dostosowanie jednego z nich
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie szkoły zainstalowano
monitoring, zmodernizowano kanał ciepłowniczy i zainstalowano
nowoczesne urządzenia w szkolnej kotłowni. Nowy wystrój otrzymały
pracownie przedmiotowe. Każda z sal lekcyjnych została pomalowana,
w oknach zamontowano wertikale. Generalny remont przeprowadzono
także w sali gimnastycznej. Pobliski budynek warsztatów szkolnych podobnie jak inne - został ocieplony. Oprócz tego zainstalowano przyłącze
wody, a do ogrzewania pomieszczeń oddzielną kotłownię. Teren wokół
warsztatów został zniwelowany i ogrodzony. W szkole pojawił się nowy
sprzęt,
nastąpił
okres
systematycznej
modernizacji
obiektów
i unowocześniania bazy dydaktycznej szkoły. Przystąpiono m.in. do remontu
internatu szkolnego, odnowiono pokoje(by nadać im standard hotelowy),
stołówkę; stworzono pomieszczenie kuchenne na potrzeby uczniów,
wykonano odwodnienie, a w roku 2019 zmieniono dach. System
odprowadzania wody wykonano również przy budynku warsztatu, wokół
warsztatu powstało nowe ogrodzenie. W szkole utworzono kolejne
pracowanie – gastronomiczną i salę fitness. Budynek szkolny zyskał nowy
wygląd za sprawą wymiany dachu i remontu elewacji. Walory estetyczne
obiektu znacznie podniosła rewitalizacja otoczenia. Rozpoczęto budowę
nowych hal warsztatowych, nadal wzbogacany jest zasób pomocy
dydaktycznych do kształcenia ogólnego i zawodowego.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej to
obecnie jednostka prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W jej ramach funkcjonują: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego
w Siennicy Różanej, Branżowa Szkoła I Stopnia im. Augusta Cieszkowskiego
oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego. W szkole odbywa się kształcenie
uczniów w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik
technologii żywności, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik
rolnik, technik hodowca koni oraz mechanik operator pojazdów i maszyn
rolniczych, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, rolnik.
Od września 2020 roku w szkole funkcjonuje oddział przygotowania
wojskowego (OPW), zgodnie z zezwoleniem udzielonym przez Ministra
Obrony Narodowej.

STAŻE ZAGRANICZNE
UDZIAŁ W PROJEKTACH
Młodzież bierze udział w zagranicznych stażach zawodowych
organizowanych podczas wakacji. Uczniowie spędzili cztery tygodnie
w Irlandii w ramach projektu „Praktyka i stały rozwój drogą do sukcesu
zawodowego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
(Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój POWER 2014-2020).
Pobyt został zorganizowany przez partnera szkoły – InfinityBusiness
College w Cork. Głównym celem stażystów z Siennicy Różanej było urokliwe
miasteczko Mallow oraz przedsiębiorstwa i gospodarstwa, w których można
było poznać specyfikę pracy w zawodach związanych z gastronomią
i rolnictwem. Młodzież odpoczywała na znanej plaży Lahinch Beach,
oglądała wysokie klifowe wybrzeża, czy też fort Karola w Kinsale, a także
odwiedziła miasteczko Cobh, skąd Titanic wziął na pokład ostatnią grupę
pasażerów. Podsumowanie projektu odbyło się na specjalnie
przygotowanym pokazie, który cieszył się ogromną popularnością.
Na kolejne wakacje zaplanowano zupełnie inny kierunek podróży –
słoneczną Hiszpanię. Wyjazd odbył się w ramach projektu „Europejskie
wyzwania zawodowe” (program Erasmus+). Na uczniów czekała Andaluzja
oraz hiszpański partner projektu – Escuela de Idiomas Carlos V (szkoła
językowa). Młodzież pracowała w znanych restauracjach i w kooperatywach
rolniczych, a w czasie wolnym zwiedzała atrakcje turystyczne regionu:
Sewillę, Kadyks, Kordobę, Malagę i inne urokliwe miejsca.
Szkoła angażuje się w wiele projektów tego typu, dzięki czemu może
organizować dodatkowe zajęcia dla uczniów, podczas których nabywają oni
wiele przydatnych kompetencji. Popularnością cieszyły się też projekty:
„Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery”, „Europejskie wyzwania
zawodowe”, „Kuźnia młodego przedsiębiorcy”. Młodzież dzięki temu
poznawała tajniki carvingu, czy też uczyła się pilotować drony.
Realizowany jest też nowy projekt „Dostosowanie edukacji
zawodowej do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej” (priorytet inwestycyjny
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020). Realizację przewidziano na okres od 1 stycznia 2021 r.
do 31 grudnia 2022 r. To przedsięwzięcie o łącznej wartości 681 034,65 zł.
Nasi uczniowie zdobędą dzięki temu pierwsze doświadczenia zawodowe
i będą mieli możliwość wzięcia udziału w stażach zawodowych, zajęciach
dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych. W rezultacie otrzymają
o wiele większą szansę zdobycia kwalifikacji i odnalezienia się na rynku
pracy.

SUKCESY UCZNIÓW
Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Siennicy Różanej chętnie biorą udział w konkursach i osiągają na tym
polu znaczące sukcesy. Do szkolnych tradycji należy włączanie się
w przedsięwzięcia organizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz inne instytucje i organizacje.
Tradycją stały się sukcesy sportowe, np. w 2021 r. w badmintonie
drużynowym. Chłopcy z Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej zajęli I
miejsce z kompletem zwycięstw.
Praca szkoły skupia się nie tylko na kształceniu zawodowym, ale też
na kształceniu ogólnym. Edukacyjnym sukcesem okazał się w 2020
roku egzamin maturalny. Siennickie technikum uplasowało się
na pierwszym miejscu wśród wszystkich szkół tego typu w powiecie
krasnostawskim i w czołówce rankingu w całym regionie obejmującym
sąsiednie powiaty. Młodzież poszerza swoją wiedzę i wykazuje znaczną
motywację, angażując się w konkursy historyczne, recytatorskie, wokalne,
plastyczne, fotograficzne, w turnieje sportowe i kulinarne. Znaczące sukcesy
odnotowano zwłaszcza w nauce jazdy.
Szkoła w ramach wybranych zawodów przygotowuje uczniów
do egzaminu na prawo jazdy kategorii B i T. Od wielu lat bierze też udział
w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym. Uczestnicy
muszą wykazać się wiedzą z zakresu przepisów ruchu drogowego, historii
motoryzacji, obsługi pojazdu, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
oraz umiejętnością jazdy motorowerem i samochodem osobowym
po wyznaczonym torze manewrowym. W XXIII edycji turnieju drużyna
z Siennicy Różanej pokonała czternaście innych zespołów i zajęła I miejsce
w województwie lubelskim. Tym samym zakwalifikowała się do etapu
krajowego. Uczniowie z Siennicy Różanej podczas rywalizacji drużyn z całej
Polski w Żarnowcu, zajęli jedną z czołowych lokat, potwierdzając wysoki
poziom kształcenia.
Jak wynika z danych opublikowanych przez Starostwo Powiatowe
w Krasnymstawie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Siennicy Różanej uzyskał najwyższą zdawalność egzaminów
na prawo jazdy kat. B i Tza 2020 rok. Ranking objął wszystkie szkoły
z terenu powiatu krasnostawskiego, które przygotowują uczniów w tym
zakresie. To doskonała wiadomość dla absolwentów szkół podstawowych,
którzy w wybranych zawodach (w ramach praktycznej nauki zawodu) mają
możliwość bezpłatnego szkolenia w naszej szkole i uzyskania prawa jazdy.

NAUKA SŁODKA
JAK… MIÓD
W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy
Różanej działa Koło Pszczelarzy. Członkowie koła uczą się stosować
odpowiednie technologie produkcji miodu, prowadzić gospodarkę
pasieczną, wyposażać pasiekę oraz obsługiwać podstawowe maszyny
i urządzenia stosowane w produkcji. Swoje umiejętności w zakresie hodowli
pszczół i prowadzenia pasieki uczniowie doskonalą pod opieką uznanych
w regionie pszczelarzy. W szczególnie ciekawy sposób organizowane są
ćwiczenia z wykorzystania zasobów bazy pożytkowej. Młodzież nabywa
wprawę w pozyskiwaniu produktów pszczelich i przygotowaniu ich
do użytkowania w szkole (np. wypieku ciastek) lub stosowania w reklamie
i marketingu. Jest to wspaniała okazja do degustacji różnorodnych
regionalnych potraw przygotowywanych na bazie miodu oraz
posmakowania różnych gatunków miodu pszczelego.
Szkolna pasieka liczy obecnie 6 rodzin. Jedną z nich można
obserwować przez cały sezon, gdyż ścianki ula są przeszklone i pozwalają
poznać życie pszczelej rodziny od środka. Baza szkoły każdego roku
wzbogaca się o nowe elementy. Dynamika zmian jest tym większa, że Zespół
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego pozyskał dodatkowo ponad 32 ha
ziemi, która stanie się doskonałym polem ćwiczeń w kształceniu
zawodowym oraz umożliwi placówce udział w ciekawych projektach,
na przykład tych podejmowanych z myślą o zachowaniu zdrowia
i różnorodności biologicznej Polski. Dzięki nowym inwestycjom szkolna
pasieka zostanie rozbudowana, powstanie ziołowy ogród na potrzeby
uczniów kształcących się w zawodach bloku żywieniowego oraz sad
z historycznymi odmianami drzew owocowych – w ramach projektu
prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska „Tradycyjny
sad”.

INTERNAT – DRUGIM DOMEM
Przy szkole znajduje się Internat Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Internat czynny jest od godz.
15:00 w niedzielę do godz. 15:00 w piątek, czyli zapewnia uczniom
całodobową opiekę wychowawczą przez pięć dni w tygodniu, sprawowaną
przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Młodzież ma możliwość
bezpłatnego zakwaterowania w dwu- i trzyosobowych pokojach oraz
pokojach z łazienkami.Nie pobiera się przy tym opłat za tzw. „czesne”.
Jedyny koszt jaki ponosi uczeń to całodzienne wyżywienie (śniadania,
obiady, kolacje) od poniedziałku do piątku. Posiłki przygotowywane są przez
stołówkę szkolną, a do dyspozycji mieszkańców pozostaje w pełni
wyposażony aneks kuchenny. W internacie znajdują się pokoje do cichej
nauki wyposażone w pomoce naukowe. Młodzież ma bezpośrednie wsparcie
pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli uczących
poszczególnych przedmiotów. Odbywają się tu bezpłatne korepetycje,
a także zajęcia wspierające rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów
(zajęcia sportowe, muzyczne, fotograficzne, udział w konkursach, wyjazdy
do kina, teatru). W ciekawy sposób organizuje się czas wolny – pobyt
w internacie umilają dyskoteki, uroczystości, zajęcia w ramach europejskich
projektów. Mieszkańcy mogą korzystać z dostępnych na terenie gminy
urządzeń sportowych – siłowni plenerowych i boiska – a w samym budynku
internatu mają do dyspozycji: świetlicę z bilardem i grami interaktywnymi,
pokój telewizyjny, studio muzyczne, salkę komputerową oraz
bezprzewodowy dostęp do Internetu.
Internat staje się drugim domem uczniów, a szczególnie jest to
odczuwalne przed świętami Bożego Narodzenia. Do wieloletniej tradycji
należy bowiem organizowanie w pięknie przystrojonej jadalni uroczystej
kolacji wigilijnej, na której spotyka się cała społeczność internatu oraz
pracownicy i nauczyciele. Program artystyczny przygotowany przez
młodzież pod kierunkiem wychowawców wprowadza niezwykłą atmosferę,
a wspólne świętowanie zacieśnia więzy i buduje szkolną wspólnotę.

W NAGRODĘ ZA NAUKĘ I PRACĘ
Uczniowie rozpoczynający naukę w Zespole Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej mają do dyspozycji doskonale
wyposażone pracownie przedmiotowe, zawodowe zaplecze u krajowych
i zagranicznych pracodawców, możliwość śledzenia najnowszych trendów
w branży gastronomicznej i rolniczej dzięki współpracy szkoły z instytutami
naukowymi i uczelniami wyższymi. W szkolnej bibliotece czekają na nich
komplety podręczników na nauczania zawodu. Zestaw książek do nauki
można też uzupełniać na kiermaszu organizowanym przez Samorząd
Uczniowski.
Młodzież mając do dyspozycji tak dobre warunki do nauki, odnosi
wiele sukcesów. Za osiągnięcia edukacyjne i bardzo dobrą postawę można
uzyskać stypendium Dyrektora Szkoły oraz inne nagrody. Stypendium
przyznawane jest dwa razy w roku uczniom, którzy uzyskali średnią ocen
co najmniej 4,25 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania.
Podczas uroczystego apelu wręczane są czeki na określoną kwotę, która
uzależniona jest od średniej ocen. Oprócz szkolnego stypendium każdego
roku wyłaniany jest również kandydat do Stypendium Prezesa Rady
Ministrów, uroczyście wręczanego najlepszemu uczniowi w Sali Błękitnej
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wyjątkową nagrodą dla najlepszych
jest wyjazd do Chorwacji i udział w rejsie po Adriatyku. Do udziału
w rejsie zapraszani są uczniowie, którzy wyróżniają się w nauce lub angażują
w życie szkoły. Jest to oryginalna forma nagrody dla najlepszych, a także
sposób, by ciekawie spędzić czas i sprawdzić swoje siły. W każdej z wypraw
bierze udział młodzież z różnych szkół rolniczych prowadzonych przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wspólne przebywanie na jachcie to
doskonała okazja do nawiązywania przyjaźni i przeżycia niezwykłej morskiej
przygody
Dużą popularnością cieszy się wycieczka organizowana
wspólnie z Radą Rodziców dla klasy o najlepszej frekwencji oraz
uczniów wyróżniających się zaangażowaniem w życie szkoły. Wycieczka
odbywa się każdego roku, celem uczestników są ciekawe regiony Polski
i sąsiednich krajów, takie jak np.: Karpacz, czeska Praga, Wrocław. Młodzież
w trakcie wyjazdu płaci jedynie za bilety wstępu i przewodnika, koszt
autokaru pokrywa szkoła, natomiast koszty zakwaterowania i wyżywienia –
Rada Rodziców. Organizowanie wycieczki ma na celu nie tylko nagrodzenie
najlepszych, ale też zmotywowanie uczniów do systematycznego
uczęszczania na zajęcia lekcyjne oraz uzyskania jak najwyższej frekwencji.
Uczniowie mają poza tym okazję do zdobycia nagród i wyróżnień
w licznych konkursach i turniejach organizowanych przez szkołę i instytucje
zewnętrzne. Każdy znajdzie formę aktywności dostosowaną do swoich
zainteresowań.

MIEJSCE DLA KAŻDEJ
ARTYSTYCZNEJ DUSZY
W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego działa szereg kół
zainteresowań. Młodzież może brać udział w zajęciach sportowych,
jeździeckich, podnoszących kompetencje zawodowe, a także zajęciach
o charakterze artystycznym.
Uczniowie malują, rysują, robią fotografie i kręcą filmy, recytują
poezje, tworzą inscenizacje i skecze, śpiewają w szkolnym zespole
wokalnym, grają na instrumentach i wykonują skomplikowane układy
taneczne. Dla tych, którzy piszą wiersze realizowany jest projekt „Wspólna
publikacja”. Każdego roku szkoła wydaje w kilkuset egzemplarzach tomik
wierszy jednego młodego poety, zilustrowany przez innych uczniów.
Rysunki, fotografie i wiersze publikowane są także w lokalnych
czasopismach, podobnie jak zdjęcia ze szkolnych uroczystości, w których tak
chętnie uczestniczy młodzież.
Dzięki artystycznym uzdolnieniom, uczniowie często biorą udział
w konkursach i zajmują wysokie miejsca. W szkole organizowane są
wystawy prac i prezentacja talentów podczas okolicznościowych wydarzeń,
także tych otwartych dla publiczności. Młodzi artyści jako wolontariusze
odwiedzają domy dziecka lub domy pomocy społecznej, umilając
artystycznym występem swoje spotkania z mieszkańcami. Zapraszani są też
na lokalne uroczystości, jak choćby „Festiwal Siennickich Smaków” czy też
„Spotkanie Noworoczne”. Chętnie biorą udział w konkursach
na najpiękniejszy stroik świąteczny, bywają mistrzami aranżacji stołu
i ozdabiania potraw zgodnie ze sztuką carvingu.

DNI OTWARTE
„SIENNICKIE AUGUSTYNKI”
W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy
Różanej na wiosnę odbywają się Dni Otwarte połączone z Dniem Patrona
Augusta Cieszkowskiego, czyli „Siennickie Augustynki”. Spotkanie bywa
zarówno uroczyste, jak i… pełne niespodzianek. Dla licznie zgromadzonej
publiczności młodzież przygotowuje pokaz musztry paradnej, ćwiczenia
z samoobrony lub pokazy sztuki kelnerskiej. Odwiedzający szkołę młodsi
uczniowie oraz ich opiekunowie mają też okazję spróbować strzelania
do celu z broni pneumatycznej, pokonywać samochodowy tor przeszkód, czy
też programować roboty za pomocą aplikacji mobilnych. W programie
znajdują się również pokazy maszyn rolniczych, zajęcia z carvingu, a także
konkursy przedmiotowe i tematyczne. W poznawaniu kolejnych atrakcji,
wszystkim wiernie towarzyszy szkolna maskotka. Uczniowie mogą zwiedzić
szkołę i pracownie przedmiotowe, szkolną siłownię, internat i warsztaty,
a także zasięgnąć informacji przy specjalnie przygotowanych stoiskach
Nadleśnictwa Krasnystaw, Stadniny Koni w Białce czy Mobilnego Centrum
Informacji Zawodowej OHP w Chełmie. Młodzież z klas żywienia
przygotowuje poczęstunek dla gości, np. pizzę, watę cukrową, zestaw
pysznych ciast na deser.
Spotkanie z okazji Dnia Patrona stanowi też doskonałą okazję
do podsumowania kolejnych edycji Konkursu Fotograficznego im. Augusta
Cieszkowskiego „Leśny album” pod patronatem honorowym Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest on organizowany przez szkołę wspólnie
z Nadleśnictwem Krasnystaw oraz przy współpracy z Polskim
Towarzystwem Leśnym – Oddział w Lublinie, Centrum Kultury w Siennicy
Różanej i Kołem Łowieckim „Jarząbek”. Patronat medialny tradycyjnie
obejmują czasopisma „Nestor” i „Ziarno”, które na swoich łamach publikują
nagrodzone i wyróżnione prace uczestników. Konkurs jest przeznaczony
dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz młodzieży ze szkół
prowadzonych przez MRiRW z terenu województwa lubelskiego. Nagrody
przyznawane są w dwóch kategoriach wiekowych, ale każdy z uczestników
oraz opiekunowie uczniów mogą liczyć na upominek, oficjalne
podziękowanie za udział i prezentację prac na wystawie.
Regulamin IV edycji konkursu „Leśny album” jest już dostępny na
stronie internetowej szkoły i Nadleśnictwa Krasnystaw. Podsumowanie
odbędzie się podczas kolejnych „Siennickich Augustynek” i zostanie
połączone z Dniami Otwartymi.
Zawsze warto odwiedzić naszą szkołę, aby wspólnie spędzić czas
i poznać się lepiej. Zapraszamy!

