TECHNIK ROLNIK
Absolwenci Technikum Rolniczego uzyskują tytuł technika rolnika, który
umożliwia samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego lub podjęcie
pracy zawodowej w przedsiębiorstwach rolniczych: produkcyjnych,
usługowych i handlowych.
Uzyskanie wykształcenia rolniczego jest podstawowym warunkiem Unii
Europejskiej stawianym osobom chcącym zakupić ziemię rolniczą,
dziedziczyć gospodarstwo rolne, pozyskiwać środki
finansowe
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Technikum rolnicze przygotowuje ucznia do następujących zadań
zawodowych:
 wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych
w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;
 organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego;
Uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wymaga
zdania dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje:
Nr kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Termin egzaminu

R.3.

Prowadzenie produkcji rolniczej

po I semestrze III
klasy

R.16.

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

po I semestrze IV
klasy

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji
rolniczej i R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie technik agrobiznesu po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji R.6. Organizacja i prowadzenie
przedsiębiorstwa w agrobiznesie.
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym







język obcy zawodowy
ekonomika przedsiębiorstw
eksploatacja maszyn i urządzeń rolniczych
produkcja roślinna
produkcja zwierzęca
organizacja produkcji rolniczej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
 pracownia produkcji rolniczej
 pracownia organizacji produkcji rolniczej
 praktyki zawodowe (cztery tygodnie w kl. II i cztery
tygodnie w kl. III, możliwość wyjazdu na praktyki do
Holandii oraz staże zawodowe w Niemczech)
Przedmioty w rozszerzeniu
 biologia
 matematyka

Po zakończeniu nauki uczniowie mogą prowadzić indywidualne
gospodarstwa

rolne

podjąć

pracę

zawodową

w firmach

i przedsiębiorstwach związanych z działalnością rolniczą, założyć
własną działalność gospodarczą rolniczo –usługowo – handlową
lub

kontynuować

przyrodniczych,
Wydziale

naukę

na

wydziałach

rolniczych,

ekonomicznych wyższych uczelni np. na

Bioinżynierii

Zwierząt,

Wydziale

Kształtowania

Środowiska i Rolnictwa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie lub na wydziałach Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie i innych.

