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Historia szkoły w pigułce/ the history of the school in a nutshell

Historia Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego im. Wincentego 

Witosa w Boninie rozpoczyna się 

1 września 1971 roku, kiedy powstała  

Zasadnicza Szkoła Rolnicza i 5-letnie 

Technikum Hodowli Roślin i Nasiennictwa.

The history of the Centre of Agricultural 

Education Schools Complex in the name 

of Wincenty Witos in Bonin begins 

the 1 of September, 1971, when the 

Basic School of Agriculture and the 5-year 

Technical School of Plant Breeding and 

Seeds were established.



Baza szkoły/ School database

 Budynek główny szkoły/ Main school building

 Warsztaty szkolne/ School workshops

 Internat/ Boarding school

 Stołówka szkolna/ School canteen

 Pracownie technologiczne/ Technological laboratories

 Pracownie architektury krajobrazu/Landscape architecture studios

 Pracownie weterynaryjne/ Veterinary laboratories



Kierunki kształcenia/ Education courses

Technikum/ Technical school

 Technik architektury krajobrazu/ Technicians of landscape architecture 

 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki/ Technicians of agricultural mechanization and 

agrotronic

 Technik weterynarii/ Technicians of veterinary

 Technik żywienia i usług gastronomicznych/ Technicians of nutrition and catering services

Szkoła Branżowa I stopnia/ First level Trade School

 Kucharz/ Cook

 Mechanik–operator pojazdów i maszyn rolniczych/ Mechanic-operator of transport vehicles 

and agricultural machines

Szkoła Branżowa II stopnia/ Second level Trade School

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki/ Technicians of agricultural mechanization and 

agrotronic



Zawód: technik architektury krajobrazu/ 

Technicians of landscape architecture 
W tym zawodzie uczniowie nauczą się 

projektowania, urządzania i pielęgnowania 

terenów zielonych oraz sporządzania 

kosztorysów, ponadto zdobędą uprawnienia 

do kierowania  ciągnikami, czyli prawo jazdy 

kategorii T.

In this profession, students will learn how to 

design, arrange and care of the green areas 

and prepare cost estimates, in addition, they 

will gain the right to drive tractors.



Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki/

Technicians of agricultural mechanization and agrotronic
W tym zawodzie uczniowie zdobędą 

wiedzę z zakresu diagnozowania 

uszkodzeń oraz naprawy maszyn i 

urządzeń, wykorzystywania sprzętu,

programów komputerowych a także

zdobędą prawo jazdy kategorii B i T.

In this profession, students will gain 

knowledge in the field of diagnosing 

damage and repairing machinery and 

devices, using equipment, computer 

programs and will also gain a driving 

license category B and T.



Zawód: technik weterynarii/ Technicians of veterinary

Ten zawód jest dla 

uczniów kochających 

zwierzęta  i chcących 

w przyszłości z nimi 

pracować.

This profession is for 

students who love 

animals and want to 

work with them in the 

future.



Technik żywienia i usług gastronomicznych/
Technicians of feeding and gastronomic services

Nauka w tym zawodzie pozwoli na zdobycie 

umiejętności przygotowywania i 

dekorowania potraw z uwzględnieniem 

nowych trendów żywieniowych                   i 

nowoczesnych technologii. 

Learning in this profession will allow you to 

gain the ability to prepare and decorate 

dishes, taking into account new food trends 

and modern technologies.                   



Zawód: kucharz/ cook
Zawód, który umożliwi poznanie tajników organizowania produkcji 

gastronomicznej,  przyrządzania dań, napojów i deserów.

A profession that will allow you to learn the secrets of organizing 

gastronomic production, preparing dishes, drinks and desserts. 



Mechanik–operator pojazdów i maszyn rolniczych
Mechanic-operator of transport vehicles and agricultural machines

W tym zawodzie szkoła oferuje naukę  

obsługi, naprawy i użytkowania pojazdów 

i maszyn rolniczych.

In this profession, the school offers 

learning to operate, repair and use 

agricultural vehicles and machinery.



Nasze projekty

 2021-2027 – Akredytacje Erasmus +/ Europa

 01.12.2020 r. – 30.11.2022 r. – projekt „Po sukces na rynku pracy!”/ 

Malta, Portugalia, Hiszpania, Irlandia

 01.09.2019 r. – 28.02.2021 r. – przedsięwzięcie „Razem raźniej!”/ Dania

 1.12.2017 r. - 30.11.2019 r. - projekt „Zagraniczna praktyka kluczem do 

sukcesu na rynku pracy”/ Portugalia

 1.09.2016 r. - 30.11.2017 r. - projekt „Zagraniczna praktyka drogą do 

kariery zawodowej dla młodych profesjonalnych”/ Portugalia

 1.09.2014 r. - 31.08.2016 r. - projekt „Young dr Dolittle” / Włochy

 1.03.2014 r. -31.05.2015 r. - projekt „Ogrody świata”/ Włochy 



Nasi partnerzy/our partners





Internat

Boarding 

school



Nauka jazdy/ driving lessons

Kategoria T Kategoria B



Sport w naszej 

szkole

Sport at school



Wsparcie pedagogiczno-psychologiczne

Doradca 

zawodowy

Pedagog

Socjoterapeuta



tel. 94 / 342 28 92

e-mail: szkola@zsbonin.pl

www.zsbonin.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ

CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO

im. Wincentego Witosa

w BONINIE

mailto:zs.bonin@powiat.koszalin.pl


Dziękuję za uwagę!

Renata Kwolek – doradca zawodowy


