
Technik rolnik 

 

Dla kogo ten kierunek?  

Wykształconych rolników z nowymi pomysłami na prowadzenie gospodarstwa rolnego 

powinno być coraz więcej. Czy tak się stanie to zależy od Ciebie. Jeśli rolnictwo jest Ci bliskie 

i chciałbyś zdobywać kompetencje w organizowaniu produkcji roślinnej i zwierzęcej, nauczyć 

się obsługi środków technicznych stosowanych w rolnictwie, prowadzić sprzedaż produktów 

rolniczych i zwierząt gospodarskich to nauka w zawodzie technik rolnik da Tobie wiele 

satysfakcji. Z nami poszerzysz tradycje rodzinne o fachową wiedzę i nauczysz się 

przestrzegania norm jakościowych i zasad standaryzacji produktów rolniczych, sporządzania 

biznesplanów, korzystania ze środków finansowych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich 

oraz z usług instytucji i organizacji działających na rzecz wsi i rolnictwa. 

 

Jakie kwalifikacje możesz zdobyć?  

RL.3. Prowadzenie produkcji rolniczej  

RL.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 

Po naszej szkole nabędziesz umiejętności: 

 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 izwierząt gospodarskich, 

 organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej, 

 podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego. 

 

Jakich przedmiotów zawodowych będziesz się uczył? 

W naszej szkole będziesz się uczył następujących przedmiotów zawodowych: 

 produkcja roślinna, 

 produkcja zwierzęca, 

 technika w rolnictwie, 

 bhp w rolnictwie, 

 działalność gospodarcza w produkcji rolniczej, 

 przepisy ruchu drogowego, 

 pracownia produkcji rolniczej, 



 pracownia organizacji produkcji rolniczej, 

 język obcy w rolnictwie. 

 

Gdzie i kiedy będziesz odbywał praktykę zawodową? 

Praktyki będziesz odbywał w klasie II i III w wymiarze 160 godzin tj. 4 tygodnie. 

Możesz odbywać je w:  

 gospodarstwach rolnych. 

Latem istnieje możliwość zarobkowego wyjazdu do pracy do gospodarstwa do Niemiec. 

Pamiętaj, że w przypadku problemów ze znalezieniem miejsca praktyki, możesz liczyć 

na pomoc szkoły! 

 

Jakie dodatkowe atrakcje oferuje Tobie ten kierunek? 

W szkole organizowane są: 

 wycieczki zawodowe oraz wyjazdy na targi rolnicze (Polagra, Agro Show-Bednary, 

Wielkopolska Wieś Zaprasza, itp.), 

 etap szkolny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, 

 specjalistyczne kursy: 

 na operatora kombajnów zbożowych,  

 chemizacyjny (szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin 

przy użyciu opryskiwaczy), 

 obsługi wózka widłowego. 

Szkoła współpracuje z lokalnymi gospodarstwami rolniczymi, w których możesz zdobyć 

cenne doświadczenie zawodowe od praktyków.  

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. 

Uczniowie mogą uzyskać dodatkowe kwalifikacje w ramach obszaru kształcenia.  

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji 

RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje 

w zawodzie technik agrobiznesu po potwierdzeniu kwalifikacji RL.07. Organizacja 

i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie. 

 

Gdzie potem znajdziesz pracę? 



Po zakończeniu nauki możesz podjąć zatrudnienie w: 

 instytucjach państwowych wspierających rolnictwo np. Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodku Doradztwa Rolniczego, Krajowym Ośrodku 

Wspierania Rolnictwa, Urzędzie Miasta i Gminy, Starostwie Powiatowym 

 rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych  

z produkcją rolniczą.  

Możesz założyć własne indywidualne gospodarstwo rolne. 

 

Jakie studia możesz podjąć po ukończeniu tego kierunku ? 

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego możesz podwyższać kwalifikacje 

zawodowe kontynuując naukę w szkołach wyższych na kierunku: 

 rolnictwo, 

 ochrona środowiska, 

 biotechnologia,  

 ekoenergetyka,  

 informatyka i agroinżynieria,  

 inżynieria rolnicza. 

 

Zapraszamy dołącz do nas bo z nami osiągniesz najlepsze plony! 


