TECHNIK ROLNIK
Absolwenci technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, którzy uzyskali ten tytuł zawodowy
mogą podjąd pracę zawodową, doskonalenie zawodowe, dokształcanie i przekwalifikowanie w
grupie zawodów pokrewnych. Absolwenci tego technikum otrzymują ponadto wykształcenie ogólne umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości, umożliwiające ubieganie się o przyjęcie do
szkoły wyższej.

Celem kształcenia w zawodzie technik rolnik jest zdobycie wiadomości i umiejętności pozwalających:











dokonywanie wyboru rodzaju produkcji (towarowa, hodowlana), wyboru gleby dla poszczególnych roślin, opracowywanie technologii i płodozmianu lub zmianowania dla wybranych roślin hodowlanych i produkcyjnych
rozpoznawanie nasion zbóż, roślin
pastewnych, okopowych, przemysłowych oraz występujących w nich
nasion chwastów
projektowanie oraz zakładanie pól
hodowlanych z zachowaniem niezbędnej izolacji gatunkowej i odmianowej
opracowywanie, kontrolowanie i
wykonywanie podstawowych zabiegów agrotechnicznych związanych
z uprawą gleby: oranie i bronowanie
organizowanie, nadzorowanie i wykonywanie prac związanych z uprawą roli, nawożeniem,
siewem nasion, sadzeniem, pielęgnowaniem i zbiorem roślin oraz przygotowywanie zebranych plonów do sprzedaży lub przechowywania
dokonywanie okresowej kontroli i oceny plantacji nasiennych w okresie wegetacji roślin
oraz ustalanie potrzeb, metod i środków zwalczania chwastów, szkodników i chorób
nadzorowanie pracy lub obsługiwanie ciągników, kombajnów i innych maszyn oraz urządzeo stosowanych w produkcji rolnej
 planowanie zaopatrzenia i zaopatrywanie
gospodarstwa rolnego w niezbędne maszyny i
sprzęt rolniczy, nasiona, nawozy oraz środki ochrony roślin
 ustalanie optymalnego terminu i technologii zbioru roślin
 pobieranie próbek oraz przesyłanie ich do
oceny i atestów kwalifikacyjnych
 prowadzenie dokumentacji dotyczącej produkcji roślinnej, kalkulacji kosztów produkcji rolnej
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Kształcenie ucznia realizowane jest na przedmiotach ogólnokształcących (w tym
dwa języki obce) i zawodowych takich jak:









PRODUKCJA ROŚLINNA
PRODUKCJA ZWIERZĘCA
MECHANIZACJA ROLNICTWA
EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
BEZPIECZEOSTWO I HIGIENA PRACY

W okresie nauki uczniowie będą odbywad zajęcia praktyczne w szkole oraz przedsiębiorstwach
prowadzących produkcję rolną, a także praktyki zawodowe w urzędach administracji samorządowej, gospodarstwach produkcyjnych powiatu chełmskiego.
Uzyskując tytuł zawodowy technik rolnik potwierdzony dyplomem wydanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną absolwenci otrzymują również „europass” – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe wydany w języku polskim i angielskim.
Nauka w szkole trwa cztery lata.
Uczniowie klasy pierwszej otrzymują bezpłatnie komplet niezbędnych podręczników, przewidzianych podstawą programową kształcenia ogólnego i zawodowego.

Zdobywaj wykształcenie w naszej szkole i zostao
TECHNIKIEM ROLNIKIEM
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