Kształcenie:
 Zespół szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Wojsławicach, kierunek
Technik rolnik ( okres trwania edukacji
4 lata zakończona egzaminem zawodowym).
Adres:
Wojsławice118
98-220 Zduńska Wola
tel/fax.. 43 825 14 90
http://wojslawice.ksiezyc.pl
e-mail.zsrckuwoj@poczta.onet.pl
 Sieradzkie
Centrum
Kształcenia
Ustawicznego,
kurs
kwalifikacyjny
w zawodzie Technik rolnik ( czas trwania
2 lata, system zaoczny).
Adres:
ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz
tel/fax. (43) 822-44-12
http://www.szp.edu.pl
e-mail:szp@szp.edu.pl

 Szkoła Policealna PRYMUS w Poddębicach
kształcąca w zawodzie Technik rolnik
(czas trwania 2 lata, system zaoczny,
kandydaci po ukończeniu szkoły średniej)
Adres:
ul. Polna 34
99-200
Poddębice
tel/fax. 436783521
http://ckprymus.edu.pl/

Więcej informacji
o zawodzie znajdziesz w :
Informacja o zawodzie

Technik rolnik
Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
w Łodzi:

Klasyfikacja Zawodów i Specjalności 314207

ul. Wólczańska 49 90-608 Łódź
tel. 42 60 30 225, 60 30 273
oraz
oddziałach:
www.wup
w Piotrkowie Trybunalskim:
ul. Starowarszawska 4, 97-300 Piotrków Tryb.
tel. 42 60 30 225, 60 30 273
w Sieradzu:
ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz
tel. 43 822 81 84, 822 81 86
w Skierniewicach:
ul. Senatorska 10, 96-100 Skierniewice
tel. 46 833 39 74, 833 36 50

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej

Sieradz 2016

Technik rolnik organizuje, nadzoruje
i wykonuje prace związane z hodowlą
zwierząt, produkcją roślinną i nasiennictwem
w gospodarstwach rolnych, prowadzące do
wytworzenia różnych produktów rolnych.





Zadania zawodowe:


















planowanie i organizowanie procesów
produkcji
roślinnej
i
zwierzęcej
w gospodarstwie rolnym;
analizowanie
i
ocenianie
warunków
przyrodniczych,
ekonomicznych
i społecznych produkcji rolniczej;
określanie wpływu czynników środowiska,
zabiegów agro- i zootechnicznych na wzrost
i rozwój roślin uprawnych oraz zwierząt
gospodarskich;
dobieranie i wykonywanie zabiegów
uprawowych i pielęgnacyjnych oraz
nawożenie roślin uprawnych;
projektowanie zmianowania roślin, przy
uwzględnieniu czynników przyrodniczych
i ekonomicznych;
obsługa podstawowych maszyn i urządzeń
stosowanych
w
produkcji
roślinnej
i zwierzęcej;
przestrzeganie
zaleceń
zawartych
w instrukcjach obsługi i użytkowania
maszyn oraz urządzeń rolniczych;
prowadzenie i obsługa ciągnika rolniczego
w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa
jazdy kategorii T;
prowadzenie uproszczonej rachunkowości
i kalkulacji opłacalności produkcji rolnej;

stosowanie
programów
komputerowych
wspomagających prowadzenie działalności
rolniczej;
wykorzystywanie instrumentów marketingu
dla
utrzymania
pozycji
ekonomicznej
przedsiębiorstwa rolniczego i planowania
rozwoju;

Warunki podjęcia pracy w zawodzie:
Warunkiem podjęcia pracy w zawodzie Technik
rolnik jest uzyskanie wykształcenia na poziomie
średnim zawodowym w zawodzie Technik rolnik,
bądź ukończenie kursu kwalifikacyjnego na
kierunku Technik rolnik (w przypadku osób
z
wykształceniem średnim). Ponadto, osoba
ubiegająca się o pracę na stanowisku Technik
rolnik powinna posiadać prawo jazdy kat. T, B,
jak również uprawnienia na prowadzenie
kombajnu zbożowego, prasy rolującej, a także
aktualne zezwolenie na używanie opryskiwacza.
Wskazane jest aby kandydat do pracy w zawodzie
posiadał umiejętność korzystania z dokumentacji
Agencji
Restrukturyzacji
i
Modernizacji
Rolnictwa (ARiMR), dotyczą pozyskiwania
wsparcia z funduszy europejskich, np. na
restrukturyzację i rozwój gospodarstwa rolnego,
rozwijanie dodatkowej działalności produkcyjnej
i usługowej.

Wymagania psychofizyczne:





sprawność fizyczna,
zainteresowania przyrodą, produkcją rolniczą,
ochroną środowiska,
zdolność prowadzenia obserwacji,
cierpliwość, systematyczność i dokładność,





szybkość w podejmowaniu decyzji,
zainteresowania techniczne,
zdolności mechaniczne.

Przeciwwskazania do wykonywania
zawodu:





wady narządów ruchu;
zaburzenia psychiczne i nałogi;
problemy
z
układem
sercowonaczyniowym;
zaburzenia neurologiczne.

Możliwości i szanse zatrudnienia:
Technik
rolnik
znajduje
zatrudnienie
w
rolniczych
przedsiębiorstwach
produkcyjnych i usługowych związanych
z produkcją rolniczą, w instytucjach służby
rolnej. Może także samodzielnie prowadzić
indywidualne gospodarstwo rolne oraz
prowadzić własną działalność gospodarczą,
np.
gospodarstwo
agroturystyczne,
ogrodnictwo,
przetwórstwo
artykułów
rolnych.

Płace:
Wynagrodzenie technika rolnika zależy od
charakteru podejmowanej działalności i wynosi
około 2506 zł za 1ha przeliczeniowy(dane GUS
2015r.). Istotnymi czynnikami wpływającymi na
kształtowanie wysokości dochodu są: lokalizacja
gospodarstwa rolnego, wielkość, a także rodzaj
prowadzonej działalności rolniczej.
Źródło: obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z
23.09.2015r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy
w indywidualnych gospodarstwach rolnych za 1 ha przeliczeniowy w 2014r.

