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Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie (szkoła posiada internat) 

 
LOKALIZACJA:  Szczecin_Podjuchy, dojazd A107, 101 T 2, 3  A61, 64, 66 
 

Informacji udziela sekretariat szkoły  Centrum Edukacji Ogrodniczej, ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin, 

tel. (91) 4 612-379, fax. (91) 4 317-358,  www.ceogr.edu.pl, e-mail: ceogr@miasto.szczecin.pl 
 

Wszystkie informacje zapisane na niebiesko są dostępne w wersji elektronicznej. Wystarczy wejść na stronę szkoły 

www.ceogr.edu.pl a następnie kliknąć na interesujące treści, wówczas jesteśmy już automatycznie do nich przekierowani. 

Harmonogram składania wniosków o miejsce w Internacie należy sprawdzać na stronie szkoły w zakładce KANDYDACI. 
 

 

 
 
REKRUTACJA 2020/2021 

Rekrutacja do Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie na rok szkolny 2020/2021, Rozporządzenie MEN w sprawie 

postępowania rekrutacyjnego na lata 2017/2018 – 2019/2020, Prezentacja rekrutacja MEN 2019/2020, ULOTKA 

REKRUTACJA MEN 2019/2020 
 

W roku szkolnym 2020/2021 prowadzimy nabór do klas pierwszych w niżej wymienionych zawodach: 
 

TECHNIKUM OGRODNICZE 
TECHNIK OGRODNIK →prezentacja PowerPoint → prezentacja pdf → (opis zawodu-pdf) 

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU →prezentacja PowerPoint →prezentacja pdf→(opis zawodu-pdf) 

↔ kształcenie jest pod patronatem ZUT 

TECHNIK WETERYNARII → prezentacja PowerPoint → prezentacja pdf →(opis zawodu pdf) 
 

BRANŻOWA SZKOŁA I° NR 7 
OGRODNIK  →  prezentacja PowerPoint  →  prezentacja pdf 

MECHANIK–OPERATOR POJAZDÓW i MASZYN ROLNICZYCH → prezentacja PowerPoint → prezentacja pdf 

→ (opis zawodu-pdf) 
 

INTERNAT 

Nabór do Internatu szkolnego odbywa się drogą elektroniczną (dotychczas na przełomie czerwca i lipca), w systemie można 

wygenerować wniosek o przyjęcie do internatu: https://nabor.pcss.pl/szczecin/. 

Wraz z wnioskiem o przyjęcie do internatu i załącznikami należy złożyć: 

1. skrócony odpis aktu urodzenia (oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem), 

2. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, 

3. zdjęcie legitymacyjne.RODO    http://ceogr.edu.pl/?page_id=9128 

 

Opracowano na podstawie strony  www.ceogr.edu.pl 
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