Rolnik
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie Rolnik (613003)
Kwalifikacja: Prowadzenie produkcji rolniczej (R.3)
Wiadomości ogólne
•

W kursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 18 lat i ma ukończone minimum gimnazjum lub 8-letnią

•
•

szkołę podstawową.
Uczestnicy kursu są uprawnieni do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Uczestnicy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe uzyskują świadectwo
kwalifikacji zawodowej (jeśli ukończyli jedynie gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową) lub tytuł
zawodowy (jeśli ukończyli minimum szkołę zawodową).

•

Uczestnicy kursu, którzy nie mają wymaganego poziomu wykształcenia ogólnego mogą (także
równolegle z Kursem Kwalifikacji Zawodowych ) ukończyć Kurs Kompetencji Ogólnych na poziomie
zasadniczej szkoły zawodowej lub Liceum Uzupełniające (3-letnie).

Czas trwania kursu: 2 semestry
System zajęć: zaoczny
Dodatkowe korzyści:
•

Osoby, które uzyskały świadectwo kwalifikacji zawodowej lub tytuł zawodowy Rolnik mogą nabywać i
powiększać gospodarstwa rolne i korzystać z programów wsparcia finansowego dla gospodarstw
rolnych.

•

Uczestnik kursu, w ramach jego programu, jest przygotowany do przystąpienia do egzaminu na prawo
jazdy kat. T.

Możliwości poszerzenia kwalifikacji
•

Uczestnik może zdobyć dodatkowo kwalifikację R.16 (Organizacja i nadzorowanie produkcji
rolniczej) i uzyskać, jeżeli ma wykształcenie średnie, tytuł Technik rolnik.

•

Uczestnik może zdobyć dodatkowo kwalifikację R.6 (Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w
agrobiznesie) i uzyskać, jeżeli ma wykształcenie średnie, tytuł Technik agrobiznesu.

•

Uczestnik może zdobyć wykształcenie średnie w 2-letnim Liceum Uzupełniającym (jeżeli jest
absolwentem zasadniczej szkoły zawodowej)
lub 3-letnim Liceum Uzupełniającym (jeżeli jest
absolwentem 8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum. Matura nie jest wymagana.

Warunki rekrutacji
•

Zapisy przyjmujemy do 20 sierpnia 2013 w sekretariacie Zespołu Szkół RCKU w Wojsławicach.

•
•

Nie organizujemy egzaminów wstępnych- decyduje kolejność zgłoszeń.
Potrzebne dokumenty:
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)
- 1 zdjęcie (format legitymacyjny)
- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)
- podanie o przyjęcie ( formularz zamieszczony na stronie)

Zadania zawodowe





wykonywanie prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
prowadzenie i obsługa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
prowadzenie sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
obliczanie opłacalności produkcji rolniczej.

Praca: gospodarstwa rolne.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

