
ZESPÓŁ SZKÓŁ 
TECHNIKI ROLNICZEJ

IM. WINCENTEGO WITOSA 
W PIOTROWICACH



ZSTR w Piotrowicach jest jedną z kilku szkół w Powiecie 
Lubelskim, jedną z najstarszych tego typu w regionie, 
zlokalizowaną w Piotrowicach, w gminie Strzyżewice.
Szkoła powstała w 1963 roku przy Państwowym Ośrodku 
Maszynowym w Piotrowicach jako Zasadnicza Szkoła 
Mechanizacji Rolnictwa. 

W następnych latach Szkoła pod każdym względem stale się 
rozrastała.

Od 1999 roku jednostka funkcjonuje jako Zespół Szkół 
Techniki Rolniczej. 

W 2000 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia 
Wincentego Witosa. 



Obecnie...
w szkole kształci się około 400 uczniów uczęszczających do 19 
oddziałów w systemie dziennym.
Dla porównania: w 2015r. w ZSTR kształciło się około 275 uczniów 
w 12 oddziałach. 

Kandydaci do szkoły rekrutowani są głównie z powiatów: lubelskiego, 
kraśnickiego, opolskiego, łęczyńskiego, janowskiego, świdnickiego. 
Uczęszczająca do szkoły młodzież zazwyczaj pochodzi z obszarów 
wiejskich i legitymuje się głównie pochodzeniem rolniczym.

W obliczu niżu demograficznego i podobnych typów szkół, 
kształcących zawodowo w niedalekim sąsiedztwie, w Zespole Szkół 
Techniki Rolniczej nacisk kładzie się na kierunki kształcenia 
wynikające z aktualnych potrzeb rynku pracy i położenia w regionie 
typowo rolniczym.

Od dziewięciu lat w placówce kształcą się również dziewczęta.



Szkoła jest zorganizowana w dwóch kompleksach budynków. 

Budynek główny to „szkoła” z całą infrastrukturą 
i zapleczem dydaktycznym, salą gimnastyczną i nowoczesną siłownią i 
pomieszczeniami administracyjno - biurowymi.

W budynku internatu, który jest połączony ze szkołą tzw. łącznikiem, 
oprócz kompleksów mieszkalnych, znajdują się: kuchnia ze stołówką, 
świetlica, biblioteka szkolna, a także część sal lekcyjnych.

Drugi kompleks budynków stanowią warsztaty szkolne 
wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. 
Szkoła zatrudnia wykwalifikowaną i stale doskonalącą się kadrę 
pedagogiczną, zapewniającą właściwą realizację zadań dydaktycznych i 
wychowawczych oraz pracowników administracji i obsługi, dbających o 
sprawne funkcjonowanie jednostki (niespełna 60 osób).

W najbliższym czasie rozpocznie się inwestycja modernizacji sali 
gimnastycznej i budynku internatu.



Budynek szkoły Przed budynkiem internatu 

Parking za internatem

Warsztaty szkolne



OFERTA EDUKACYJNA



TECHNIK  POJAZDÓW  
SAMOCHODOWYCH 

5-letnie TECHNIKUM kształcące w zawodach: 

TECHNIK  MECHANIZACJI 
ROLNICTWA I AGROTRONIKI

TECHNIK  HOTELARSTWATECHNIK ARCHITEKTURY
KRAJOBRAZU



• MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

• ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH

• MECHANIK – OPERATOR POJAZDÓW
I MASZYN ROLNICZYCH

• KIEROWCA MECHANIK

3- letnia BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
kształcąca w zawodach: 

2- letniej BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA 
kształcąca w zawodach:

• TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

• TECHNIK MECHANIK– OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN 
ROLNICZYCH



NASZE ZAWODY 



TECHNIK HOTELARSTWA 
Nauka kończy się uzyskaniem kwalifikacji w zawodzie technik 
hotelarstwa, gdyż uczniowie zdają dwie kwalifikacje zawodowe:
- po II semestrze czwartej klasy kwalifikację:
HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi 
hotelarskie 
- po I semestrze piątej klasy kwalifikację:
HGT.06 Realizowanie usług w recepcji
oraz egzaminem maturalnym – po ukończeniu szkoły. 

4 –tygodniowe praktyki zawodowe odbywają się w trzeciej 
i czwartej klasie.

W II semestrze piątej klasy, tj. przed egzaminem maturalnym, 
zdecydowanie zmniejsza się ilość godzin z przedmiotów 
zawodowych, a zwiększa się ilość godzin z przedmiotów 
ogólnokształcących. 













TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 
Nauka kończy się uzyskaniem kwalifikacji w zawodzie technik 
architektury krajobrazu, gdyż uczniowie zdają dwie kwalifikacje 
zawodowe:
- po II semestrze czwartej klasy kwalifikację:
OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych 
obiektów architektury krajobrazu 
- po I semestrze piątej klasy kwalifikację:
OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz 
konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 
oraz egzaminem maturalnym – po ukończeniu szkoły. 

4 –tygodniowe praktyki zawodowe odbywają się w trzeciej 
i czwartej klasie.
W II semestrze piątej klasy, tj. przed egzaminem maturalnym, 
zdecydowanie zmniejsza się ilość godzin z przedmiotów 
zawodowych, a zwiększa się ilość godzin z przedmiotów 
ogólnokształcących. 









TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
Nauka kończy się uzyskaniem kwalifikacji w zawodzie technik 
pojazdów samochodowych, gdyż uczniowie zdają dwie 
kwalifikacje zawodowe:
- po II semestrze czwartej klasy kwalifikację:
MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów 
samochodowych  
- po I semestrze piątej klasy kwalifikację:
MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów 
samochodowych
oraz egzaminem maturalnym – po ukończeniu szkoły. 

4 –tygodniowe praktyki zawodowe odbywają się w trzeciej 
i czwartej klasie.
W II semestrze piątej klasy, tj. przed egzaminem maturalnym, 
zdecydowanie zmniejsza się ilość godzin z przedmiotów 
zawodowych, a zwiększa się ilość godzin z przedmiotów 
ogólnokształcących. 



Warsztaty szkolne w 2018r. zostały doposażone 
w sprzęt i maszyny rolnicze o łącznej wartości 

840 646, 96 zł; koszt modernizacji budynku to 207 870, 00 zł.











TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

Nauka kończy się uzyskaniem kwalifikacji w zawodzie technik 
mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, gdyż uczniowie zdają dwie 
kwalifikacje zawodowe:
- po II semestrze czwartej klasy kwalifikację:
ROL.02 EKSPLOATACJA POJAZDÓW, MASZYN, URZĄDZEŃ 
I NARZĘDZI STOSOWANYCH W ROLNICTWIE
- po I semestrze piątej klasy kwalifikację:
ROL.08 EKSPLOATACJA SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH 
W ROLNICTWIE
oraz egzaminem maturalnym – po ukończeniu szkoły. 

4 –tygodniowe praktyki zawodowe odbywają się w trzeciej i czwartej 
klasie.
W II semestrze piątej klasy, tj. przed egzaminem maturalnym, 
zdecydowanie zmniejsza się ilość godzin z przedmiotów zawodowych, 
a zwiększa się ilość godzin z przedmiotów ogólnokształcących. 









MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Nauka kończy się uzyskaniem kwalifikacji w zawodzie mechanik pojazdów 
samochodowych. 
Uczniowie zdają kwalifikacje zawodową 
MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów 
samochodowych po II semestrze trzeciej klasy. 

TECHNIK MECHANIK– OPERATOR POJAZDÓW 

I MASZYN ROLNICZYCH

Nauka kończy się uzyskaniem kwalifikacji w zawodzie operatorów 
pojazdów rolniczych.
Uczniowie zdają kwalifikacje zawodową 
ROL.02 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi 
stosowanych w rolnictwie po II semestrze trzeciej klasy. 

Zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych odbywają się w pierwszej, drugiej 
i trzeciej klasie, jeden lub dwa dni w tygodniu.



SALA GIMNASTYCZNA



SIŁOWNIA



KURSY NAUKI JAZDY KATEGORII B,T



PROJEKTY UNIJNE



STAŻ  ZAGRANICZNY

Od wielu lat młodzież ucząca się w naszym Zespole wyjeżdża 
na zagraniczne staże zawodowe.

Wielokrotnie była to praktyka zawodowa u pracodawców we 
Włoszech i Portugalii. Obecnie otwieramy nowy kierunek -
Hiszpanię.

W ramach programu „Zawodowcy w Europie” w 2021 dwie 
grupy 20 – osobowe wyjadą na staże zawodowe do Włoch 
i Hiszpanii.
Program ten będzie na pewno kontynuowany w kolejnych 
latach.



WŁOCHY



WŁOCHY



PORTUGALIA



PORTUGALIA



Uczestniczymy również w wielu innych projektach. 
Obecnie od stycznia 2021 r. realizujemy projekt 
„Nowe kwalifikacje”.

Dla uczniów proponujemy następujące działania:
• Kurs na prawo jazdy kategorii B
• Kurs spawacza metodą MIG/MAG, TIG
• Płatne staże zawodowe
• Wyjazdy na Targi Motoryzacyjne w Poznaniu i do zakładu 

produkującego samochody
• Warsztaty graficzne

Pierwsze zakupy 
w ramach projektu



POKAZY I KURSY

KURS KASY FISKALNEJ, 
KELNERSKI, 
BARISTY,
BARMAŃSKI 



KURSY

KURS OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO I ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ

OPERATOR DRONAKURS SPAWANIA 



WARSZTATY KULINARNE



Jako szkoła współpracujemy z:
• Kuratorium Oświaty w Lublinie, Starostwem Powiatowym;

CKiP, Gminną Biblioteką Publiczną, Gminą Strzyżewice i innymi 
instytucjami samorządowymi; 

• Powiatowym Urzędem Pracy;
• Powiatową i Wojewódzką Stacja Sanitarno- Epidemiologiczną;
• Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie;
• Gminnym Ośrodkiem Zdrowia wraz z SP ZOZ w Bychawie;
• Policją, sądami i kuratorami sądowymi, Ośrodkami Pomocy Społecznej;

Kościołem Parafialnym w Bystrzycy Starej;
• Samorządowym Przedszkolem Publicznym i Dziennym Domem Seniora

w Piotrowicach;
• KRUS-em, LODR-em, ARiMR-em;
• Międzynarodową Organizacją AISEC;
• Pobliskimi szkołami podstawowymi;
• Bardzo cenimy sobie również współpracę z  uczelniami wyższymi

uczestnicząc w pokazach, prelekcjach, warsztatach: Politechnika 
Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy, UMCS w Lublinie.



Zawsze podkreślamy Naszą współpracę z pracodawcami, 
przedsiębiorstwami, w których młodzież odbywa praktykę 
zawodową, np. Ogród Botaniczny w Lublinie, lubelskie hotele, np. 
Piano, Victoria, Campanille, salony samochodowe, np. Toyota, Honda, 
Skoda; firmy z branży rolniczej, np.: Korbanek Sp. z o.o., Gravit Sp. 
z o.o., Asprim Sp. z o.o. i inne

Od 2020 r. współpracujemy z:

• Politechniką Warszawską, która w naszych 
obiektach będzie prowadziła prace nad prototypem 
samochodu elektrycznego.

• Wydziałem Audytu Państwowej Służby Jakości 
Edukacji w obwodzie Wołyńskim. Jej celem jest: 
wymiana doświadczeń w zakresie edukacji. 



NASZE 
NAJWIĘKSZE SUKCESY



STYPENDIA PREZESA
RADY MINISTRÓW

Stypendia sportowe 
i stypendia naukowe

STYPENDYŚCI
STAROSTY LUBELSKIEGO



„LUBELSKA KUŹNIA TALENTÓW”

Stypendia naukowe



OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 
ROLNICZYCH

Finalista ZWYCIEZCY !!!



PROJEKT „INNOWACJE W ROLNICTWIE”



OLIMPIADA – MŁODYCH 
MECHANIKÓW POZNAŃ 2019



SUKCESY SPORTOWE



SUKCESY CIĘŻAROWCÓW



DNI OTWARTE, 
OLIMPIADY, 

SZKOLENIA ...



DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI W NASZEJ 
SZKOLE  



DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI ... 



DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI ... 



LUBELSKIE SIANOKOSY



OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKA od 2015 
r.



UROCZYSTOŚCI SZKOLNE, 
WYJAZDY EDUKACYJNE,
AKCJE CHARYTATYWNE...



DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ



ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH



JASEŁKA



STUDNIÓWKA



TARGI MOTOR SHOW POZNAŃ



AGRO SHOW W BEDNARACH



MIĘDZYNARODOWE TARGI TECHNIKI 
ROLNICZEJ AGROTECH KIELCE



WIZYTA W RENOMOWANYCH LUBELSKICH HOTELACH



TARGI HOTELARSKIE W KRAKOWIE



WYJAZDY DO STACJI KRWIODAWSTWA W LUBLINIE



AKCJA „ZOSTAŃ DAWCĄ SZPIKU”



ZESPÓŁ MUZYCZNY 



DZIEŃ CHŁOPAKA



WYJAZDY INTEGRACYJNE



INTENAT...



W internacie dysponujemy ponad setką miejsc noclegowych 

w 3,4 i 5 - osobowych pokojach z łazienką i toaletą.

INTERNAT - POD KONIEC BIEŻĄCEGO ROKU SZKOLNEGO 
ROZPOCZYNAMY GRUNTOWNĄ TERMOMODERNIZACJĘ OBIEKTU 



NA CZAS NAUKI STAJE SIĘ ON ICH DRUGIM DOMEM ...



INTERNAT



INTERNAT



INTERNAT



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Podsumowując...

Przygotowujemy uczniów do pracy zawodowej 
i aktywnego funkcjonowania na rynku pracy 

oraz kształcimy kompetencje społeczne i personalne.

Dążymy do tego, aby każdy absolwent był człowiekiem, 
który umie pracować w zespole i indywidualnie, 

umie komunikatywnie porozumiewać się w języku obcym, 
wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne, 

jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.


