
Oferta Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Zawodowego im. chor. J. Szymańskiego  

w Marianowie 

 

Technikum Rolnicze (1 klasa) 

Szkoła technikum rolnicze przygotowuje uczniów do: 

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 

uzyskania uprawnień do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepami 

posługiwania się językiem obcym zawodowym 

  

Kończąc technikum w zawodzie technik agrobiznesu uzyskujesz: 

maturę 

kwalifikacje: 

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej 

ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 

tytuł zawodowy: technik rolnik 

bardzo dobre przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych 

  

Możliwość: 

przejęcia gospodarstwa i zakupu ziemi 

korzystania ze środków finansowych UE 

prowadzenia integrowanej produkcji 

stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy 

uzyskania prawa jazdy kat. T 

samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej 

podjęcia pracy w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i 

usługowych 

podjęcia nauki na studiach wyższych w szczególności: rolniczych, przyrodniczych, 

zootechnicznych i innych 



poszerzenia kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w kursach: spawacza, 

operatora wózków widłowych, pił mechanicznych i sieczkarni, inseminatora, 

magazyniera i innych. 

 

Technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (2 klasy) 
 

Szkoła technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki przygotowuje 

uczniów do: 

obsługiwania pojazdów i maszyn rolniczych 

obsługiwania maszyn samobieżnych 

diagnozowania oraz wykonywania napraw pojazdów i maszyn rolniczych 

wykonywania czynności kontrolno – obsługowych 

prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych 

programowania sprzętu rolniczego wyposażonego w nowoczesną technologię 

nawigacyjną 

posługiwania się językiem obcym zawodowym 

pracy w zespole 

  

Kończąc technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki uzyskujesz: 

maturę 

kwalifikacje: 

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w 

rolnictwie 

ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie 

tytuł zawodowy: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 

bardzo dobre przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych 

  

Możliwość: 

przejęcia gospodarstwa i zakupu ziemi 

korzystania ze środków finansowych UE 

prowadzenia integrowanej produkcji 

stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy 

uzyskania prawa jazdy kat. B, T 

obsługi kombajnu zbożowego 

samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej 

podjęcia pracy w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i 

usługowych 

podjęcia nauki na studiach wyższych w szczególności: rolniczych, mechanicznych  



poszerzenia kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w kursach: spawacza, 

operatora wózków widłowych, pił mechanicznych i sieczkarni, inseminatora, 

magazyniera i innych. 

Technikum agrobiznesu (1 klasa) 

  

Szkoła technikum agrobiznesu przygotowuje uczniów do: 

 wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej 

 wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej 

 prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń   

stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej 

 prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych 

 organizowania i realizowania zadań związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej w agrobiznesie 

 organizowania i wykonywana prac związanych z przetwórstwem 

spożywczym 

 prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie 

 posługiwania się językiem obcym zawodowym 

  

Kończąc technikum w zawodzie technik agrobiznesu uzyskujesz: 

maturę 

kwalifikacje: 

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej 

ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie 

tytuł zawodowy: technik agrobiznesu 

bardzo dobre przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych 

  

Możliwość: 

przejęcia gospodarstwa i zakupu ziemi 

korzystania ze środków finansowych UE 

prowadzenia integrowanej produkcji 

uzyskania prawa jazdy kat. T 

samodzielnego prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego lub 

organizowania wypoczynku ekoturystycznego dla mieszkańców 

dużych aglomeracji miejskich z kraju i zagranicy 

prowadzenia własnej produkcji gospodarczej 

podejmowania prac w instytucjach związanych z rolnictwem 



podjęcia nauki na studiach wyższych min. na kierunkach:  ochrona 

środowiska, biogospodarka, ekonomia, rolnictwo, zarządzanie, 

ekonomika agrobiznesu 

poszerzenia kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w kursach: 

spawacza, operatora wózków widłowych, pił mechanicznych i 

sieczkarni, inseminatora, magazyniera i innych. 

  

  

Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych (1 klasa) 

Branżowa szkoła I stopnia mechanik operator pojazdów i maszyn 

rolniczych przygotowuje uczniów do: 

użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji 

rolniczej 

obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń 

stosowanych w rolnictwie 

oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych 

prowadzenia samochodów osobowych oraz ciągników rolniczych 

prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego 

pracy nowoczesnymi maszynami rolniczymi  

  

Kończąc branżową szkołę I stopnia w zawodzie mechanik operator 

pojazdów i maszyn rolniczych uzyskujesz: 

kwalifikację: 

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w 

rolnictwie 

tytuł zawodowy:  mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 

możliwość kontynuowania nauki w branżowej szkole II stopnia 

bardzo dobre przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych 

Możliwość: 

przejęcia gospodarstwa i zakupu ziemi 

korzystania ze środków finansowych UE 

uzyskania prawa jazdy kat. B, T 

obsługi kombajnu zbożowego 

samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej w 

zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i 

dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego 

podjęcia pracy w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa 



poszerzenia kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w kursach: spawacza, 

operatora wózków widłowych, pił mechanicznych i sieczkarni, inseminatora, 

magazyniera i innych. 

  

KKZ 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) to nowość Ministerstwa Edukacji 

Narodowej. To elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe. Kwalifikacyjne 

Kursy Zawodowe skierowane są do osób dorosłych, które będą mogły zdobyć lub 

uzupełnić kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł zawodowy w danym 

zawodzie. 

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby 

bez względu na wykształcenie. Jedynym wymogiem jest ukończone 18 lat. 

  

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie 

prowadzi następujące kursy kwalifikacyjne: 

  

RL.03 (ROL.04) prowadzenie produkcji rolniczej  

RL.16 (ROL.10) organizacja i nadzór produkcji rolniczej 

  

Nasza ofertę kierujemy do osób, które myślą o: 

podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych 

zdobyciu nowego zawodu 

zmianie pracy 

otworzeniu własnej działalności gospodarczej 

  

Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego: 

RL.03 (ROL.04) - 2 semestry nauki w formie zocznej 

RL.16 (ROL.10) - 1 semestr nauki w formie zocznej 

  

Wymagane dokumenty: 

świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (gimnazjum, 8-letnia szkoła podstawowa, 

zasadnicza, technikum, liceum); 

podanie i kwestionariusz.  

  


