KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY
W ZAWODZIE – ROLNIK
ROL.04 – PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ
- cykl kształcenia – 3 semestry

Na tym kierunku nauczymy Cię wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji
roślinnej i zwierzęcej, prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeo stosowanych w
produkcji roślinnej i zwierzęcej. Poznasz zasady prowadzenia sprzedaży produktów
rolniczych i zwierząt gospodarskich. Nauczysz się organizowania i nadzorowania produkcji
roślinnej i zwierzęcej oraz podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.
Perspektywy zatrudnienia:
Absolwenci kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie rolnik uzyskują tytuł zawodowy
rolnika, który umożliwia samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego lub podjęcie pracy
zawodowej w przedsiębiorstwach rolniczych: produkcyjnych, usługowych związanych z
produkcją rolniczą. Uzyskanie wykształcenia rolniczego jest podstawowym warunkiem Unii
Europejskiej stawianym osobom chcącym zakupid ziemię rolniczą, dziedziczyd gospodarstwo
rolne, pozyskiwad środki finansowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Efekty kształcenia:
Szkoła posiada bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz doświadczenie i
tradycje w kształceniu rolniczym.
Absolwenci w/w kierunku kształcenia osiągają od trzech lat maksymalną zdawalnośd
egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe – 100% w części
teoretycznej i praktycznej. Jako jedyni w woj. opolskim kształcimy dorosłych w kierunku
rolnik.
To najkrótszy okres, czas na zdobycie nowego zawodu po wejście w życie reformy
szkolnictwa zawodowego od 01.09.2012r.
System szkolnictwa zaoczny sobota – niedziela ok. 10-11 zjazdów sobotnio-niedzielnych w
semestrze.
Kształcenie w szkole jest bezpłatne!

Po ukooczeniu KKZ – rolnik – słuchacze otrzymują z OKE stosowne zaświadczenia
kwalifikacyjne i dyplom – zawód – rolnik, równorzędny jak po ukooczeniu 3-letniej szkoły
zawodowej.

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY
W ZAWODZIE - OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH (CNC)
Kwalifikacja – UŻYTKOWANIE OBRABIARK SKRAWAJĄCYCH –
MEC.05
Cykl kształcenia – 3 semestry
Operatorzy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na
profesjonalnych pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Ze względu na
spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie
przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego,
przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki,
zajmujących się wytwarzaniem. Operator obrabiarek skrawających może pracowad we
wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem,
zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeo mechanicznych, maszyn
budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego,
budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych,
wyposażenia samolotów itp. Perspektywa rozwoju zawodu coraz bardziej ukierunkowuje się
na skomputeryzowane wytwarzanie przedmiotu składające się z faz projektowania
wspomaganego komputerowo (CAD), przetwarzania projektu na plan sterowania maszyn
(CAM) i CNC (właściwe wykonanie). Szybkie przeobrażenia w technice, technologii,
organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie. Osoby
przedsiębiorcze mogą podejmowad własną działalnośd gospodarczą. Zapewniamy dużą liczbę
godzin zajęd praktycznych w profesjonalnie urządzonych pracowniach obrabiarek
skrawających oraz u lokalnych pracodawców.
Perspektywy zatrudnienia:
Absolwenci kursu mogą poszukiwad pracy w przedsiębiorstwach produkujących maszyny i
urządzenia, przedsiębiorstwach naprawczych maszyn i urządzeo, przedsiębiorstwach
usługowych branży metalowej, działach naprawczych innych przedsiębiorstw posiadających
obrabiarki konwencjonalne i CNC. Dzięki suplementowi dyplomu Europass w języku
angielskim, pracy możesz poszukiwad w krajach zachodnich takich jak np. Niemcy, Holandia
itp.
Kwalifikacja obejmuje:





przygotowanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki,
wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających,
programowanie obrabiarek numerycznych,
przygotowanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki,

 wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie.

Absolwenci w/w kierunku kształcenia osiągają od trzech lat maksymalną zdawalnośd
egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe – 100% w części
teoretycznej i praktycznej.
To najkrótszy okres, czas na zdobycie nowego zawodu po wejście w życie reformy
szkolnictwa zawodowego od 01.09.2012r.
System szkolnictwa zaoczny sobota – niedziela ok. 10-11 zjazdów sobotnio-niedzielnych w
semestrze.
Kształcenie w szkole jest bezpłatne!
Po ukooczeniu KKZ – słuchacze otrzymują z OKE stosowne zaświadczenie kwalifikacyjne i
dyplom – zawód – operator obrabiarek skrawających , równorzędny jak po ukooczeniu 3letniej szkoły zawodowej.

