
 

Uczniowie kształcą się w zawodzie technik rybactwa 
śródlądowego z dużym naciskiem na obsługę ruchu 
turystyczno- wędkarskiego, agroturystykę oraz kuch-
nię rybacką. 

Czteroletnie  szkolenie kończy się egzaminem zawo-
dowym i maturą. Poziom nauczania oraz wybór odpo-
wiednich przedmiotów, umożliwia podjęcie studiów 
wyższych w każdym kierunku.  

Szkolenie praktyczne solidnie przygotowuje do  pracy  
na stawach, jeziorach, łowiskach wędkarskich, wylę-
garniach, punktach gastronomicznych, ośrodkach 
PZW, ośrodkach turystycznych oraz własnej działalno-
ści gospodarczej.  

Placówka współpracuje ze szkołą rybacką w Cze-
chach, gdzie nasi uczniowie regularnie wyjeżdżają na 
praktyki i wycieczki. 

W szkole panuje bardzo przyjazna atmosfera, pracuje 
wykwalifikowana kadra, uczniowie mogą korzystać 
z wielu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.  

Uczniowie zamiejscowi mo-
gą korzystać z internatu 
i stołówki znajdującej się na 
terenie szkoły. 

Doskonała baza obiektów 
sportowych (boiska, sala 
gimnastyczna, basen, krę-
gielnia) oraz bogaty kalen-
darz imprez szkolnych, wspomaga indywidualny roz-
wój każdego ucznia i jego talentów. 

 

Chcesz chodzić na ryby 

w czasie lekcji? 

Technikum Rybactwa Śródlądowego 

Zespół Szkół w Sierakowie  
 
64-410 Sieraków, ul.Wroniecka 25; 

powiat międzychodzki, woj. wielkopolskie 

Zespół Szkół w Sierakowie 
Im prof. Maksymiliana 
Siły– Nowickiego 

Technikum Rybackie 
zaprasza 

Najstarsze w Polsce 

Technikum Rybackie 

W Sierakowie 
Ogłasza nabór do szkoły  
w nowej formule 

Jeżeli chcesz chodzić na ryby 
w czasie lekcji-  
to zapraszamy do Sierakowa facebook.pl/zs.sierakow 

zs.sierakow.pl 

szkolasierakow 

zssierak@poczta.onet.pl 

61 29 52 024 

Sieraków- miasto w województwie wielkopolskim, 

w powiecie międzychodzkim (zwanym krainą 100 jezior). 

Położony nad Wartą, na skraju Puszczy Noteckiej.  Znany 

i ceniony ośrodek turystyczny. Leży w odległości 75 km od 

Poznania i Gorzowa, 20 km od Wronek (najbliższej stacji 

PKP). 

52o 38’ 56” N 
16o     4’ 53” E 



 Prawo jazdy kat T 

 Uprawnienia do obsługi agregatu i łodzi motoro-
wych 

 Pełne kwalifikacje rybackie niezbędne do korzystania 
z funduszy Unii Europejskiej 

 Wygodny i bezpieczny internat 
(stołówka, całodobowa opieka wy-
chowawców, sala komputerowa 

i telewizyjna) 

 Wiele ciekawych zajęć pozalekcyjnych 
(koła zainteresowań, sekcje sportowe) 

 Hodowli i odłowu ryb w stawach, jeziorach i 
rzekach 

 Budowy i naprawy sprzętu rybackiego 

 Tajników wędkowania, akwarystyki 

 Przygotowania potraw z kuchni rybackiej 

 Przygotowania pasz i zanęt 

 Prowadzenia agroturystyki rybackiej 

    

 Już od 75 lat szkolimy rybaków 

 Mamy doskonałe warunki do teoretycznej i prak-
tycznej nauki zawodu 

 Uczymy się w nowoczesnych, dobrze wyposażo-
nych pracowniach 

 Oferujemy rozszerzony program nauki języków 
obcych z podziałem na grupy 

 Dysponujemy świetnym zapleczem sportowym 

 Lekcje odbywają się tylko do 14.30 

 Mamy nowoczesną pracownię komputerową 

 Najlepszych uczniów nagradzamy  stypendiami 
i praktykami zagranicznymi 

 Na wycieczki zawodowe 
krajowe i zagraniczne 

 Na praktyki zawodowe poza okresem wakacyjnym 

Z nami 

nauczysz się: 

U nas 

znajdziesz: 

Z nami 

Zdobędziesz: 

Z nami  

naprawdę warto: 

Z nami 
wyjedziesz: 

Dołącz  do nas 


