
 

UMOWA  O  PRAKTYCZNĄ  NAUKĘ  ZAWODU 
 

 

W dniu ....................... r. między Zespołem Szkół Centrum Kształcenia 

Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie – „kierującym”, reprezentowanym 

przez  mgr Macieja Stachaczyka  –  p.o. Dyrektora ZS CKU, 

 

 

a gospodarstwem rolniczym................................................................................................zwanym 

dalej „przyjmującym”,  

 

reprezentowanym przez:....................................................................................................................... 

została zawarta umowa określająca obowiązki i właściwości stron w zakresie realizacji praktycznej 

nauki zawodu w formie praktyk zawodowych. 

 

§ 1      Podstawą zawarcia umowy jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

29 marca 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019 poz.644  

z dnia 08.04.2019).         

§ 2 „Kierujący” kieruje do „przyjmującego” słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego  

           przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czarnocinie, zgodnie    

           z poniższym wykazem: 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Semestr Termin 

1.    

2.    

 
§ 3 Praktyczna nauka zawodu będzie przebiegać zgodnie z programem praktyki  

            zawodowej,  stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

§ 4 Praktyczna nauka zawodu technik rolnik jest realizowana po pierwszej i drugiej  

kwalifikacji, po 4 tygodnie  (w łącznym wymiarze 280 godzin, tj. 2 razy po 140 godzin).  

§ 5 „Przyjmujący” na praktykę organizuje stanowiska robocze spełniające warunki  

            do realizacji programu praktyk, wyznacza opiekuna praktyk sprawującego opiekę    

            metodyczną. 

§ 6      Praktykanci są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na    

            danym stanowisku pracy.  

§ 7 „Przyjmujący” potwierdza odbycie praktyki w dokumentacji słuchacza. 

§ 8 Szkoła sprawuje nadzór pedagogiczny nad organizacją i przebiegiem praktyk za  

            pośrednictwem  kierownik szkolenia praktycznego. 

§ 9 Za przeprowadzone praktyki i opiekę nad słuchaczem nie przewiduje się odpłatności. 

§ 10 W przypadku niedotrzymania warunków niniejszej umowy stronom przysługuje odwołanie  

            do organu bezpośrednio nadzorującego każdą ze stron. 

§ 11 „Kierujący” udostępnia „Przyjmującemu” dane osobowe,  a  „Przyjmujący” zobowiązuje 

się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

rozporządzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

§ 12    Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

            ze stron. 

 

 
          

     ...............................................                                                       .................................................. 
            Szkoła / pieczątka i  podpis                                                                                           Firma / pieczątka i  podpis                    

              kierującego na  praktykę/                                                                                          przyjmującego na praktykę/ 

 



Załącznik nr 1  

Program nauczania dla kształcenia w zawodzie technik rolnik (symbol cyfrowy 

314207) obejmujących kwalifikacje: ROL.04 i ROL.16,  Ośrodka Rozwoju Edukacji 

(po modyfikacji) organizowanego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.  
 

 

Praktyka zawodowa I  (K.1 - ROL.04) 

Cele ogólne  

• Nabycie umiejętności prowadzenia produkcji rolniczej zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką 

Rolniczą i Zasadami Wzajemnej Zgodności.  

• Ukształtowanie poczucia odpowiedzialności i etycznej postawy przy wykonywaniu prac 

związanych z produkcją rolniczą. 

 

Cele operacyjne 

Uczeń potrafi: 

• ocenić i  przygotować materiał siewny do siewu i sadzenia, 

• zaplanować prace związane z zabiegami agrotechnicznymi roślin uprawnych, 

• dobrać zabiegi agrotechniczne do konkretnych warunków, 

• wykonać zabiegi agrotechniczne do wymagań roślin uprawnych, 

• prowadzić gospodarkę paszową w produkcji zwierzęcej, 

• przygotować pasze dla zwierząt z uwzględnieniem kierunku produkcji, gatunku oraz grupy 

technologicznej zwierząt, 

• przeprowadzić prace związane z konserwacją i przechowywaniem pasz w gospodarstwie, 

• dobrać środki techniczne do prac w produkcji zwierzęcej, 

• obsłużyć maszyny i urządzenia używane w produkcji zwierzęcej, 

• wykonać prace związane z żywieniem, rozrodem oraz pielęgnacją zwierząt gospodarskich, 

• wykonać prace związane z higieną zwierząt gospodarskich i utrzymaniem pomieszczeń 

inwentarskich, 

• wykonać czynności związane z przeglądami technicznymi i konserwacją pojazdów, maszyn 

i urządzeń rolniczych, 

• zaplanować czynności związane z konserwacją urządzeń melioracyjnych, 

• przygotować produkty roślinne do przechowywania i sprzedaży, 

• przygotować produkty pochodzenia zwierzęcego do przechowywania i sprzedaży, 

• przygotować zwierzęta do wystaw i sprzedaży. 
 

MATERIAŁ NAUCZANIA 

Dział 
programowy 

Tematy 
jednostek 

metodycznych 

 
Podstawowe wymagania programowe 

 
Uczeń potrafi:  

 

I. Produkcja 
roślinna  

1. Przygotowanie 
materiału 
siewnego 

− oceniać jakość materiału siewnego (stopień zanieczyszczenia); 

− dobierać technologie do czyszczenia i sortowania; 

− dobierać technologie do zaprawiania nasion; 

2. Wykonywanie 
zabiegów 
agrotechnicznych 

− dobierać środki techniczne do wykonania zabiegów 
agrotechnicznych; 

− wykonywać zabiegi agrotechniczne zgodnie z technologią upraw; 

− dobierać materiały eksploatacyjne do środków technicznych;  

− zestawiać agregaty maszynowe z uwzględnieniem bilansu mocy; 

− dobierać parametry pracy maszyn i urządzeń;  

− regulować parametry pracy maszyn i urządzeń;  

− zorganizować stanowisko pracy w rolnictwie z zachowaniem zasad 
ergonomii oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 

− określić zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami, 
maszynami i sprzętem w rolnictwie; 



− dobrać środki ochrony indywidualnej do prac w rolnictwie;  

− dobrać środki ochrony zbiorowej do prac w rolnictwie; 

− opisać podstawowe symptomy wskazujące na stany nagłego 
zagrożenia zdrowotnego;  

− zabezpieczyć siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku;  

− ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej;  

− powiadomić odpowiednie służby;  
II. Produkcja 
zwierzęca 

1. Gospodarka 
paszowa i 
żywienie zwierząt 

− określać warunki przechowywania pasz ; 

− przygotowywać pasze do skarmiania z uwzględnieniem kierunku 
produkcji, gatunku oraz grupy technologicznej zwierząt; 

− dobierać maszyny i urządzenia do zadawania pasz; 

2. Rozród i 
pielęgnacja 
zwierząt 

− rozróżniać zabiegi pielęgnacyjne stosowane w chowie i hodowli 
zwierząt; 

− dobierać maszyny i urządzenia do usuwania odchodów;  

− dobierać urządzenia do pielęgnacji zwierząt; 

− określać objawy rui u samic;  

− określać parametry mikroklimatu w pomieszczeniach dla 
poszczególnych grup zwierząt gospodarskich;  

− oceniać warunki dobrostanu zwierząt;  

− ustalać zakres zabiegów zoohigienicznych dla zwierząt;  

− wykonywać zabiegi poprawiające warunki zoohigieniczne;  

III. Technika w 
rolnictwie 

1. Urządzenia 
wodne i 
wodociągowe w 
rolnictwie 

− określać budowę urządzeń wodociągowych;  

− określać czynności obsługowe urządzeń wodociągowych;  

− określać sposoby konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych; 

2. Obsługa i 
eksploatacja 
maszyn i 
urządzeń 
używanych w 
rolnictwie 

− określać wpływ regulacji maszyn i narzędzi na jakość wykonanej 
pracy;  

− określać parametry pracy maszyn i narzędzi rolniczych zgodnie 
z wymaganiami agrotechnicznymi zabiegów;  

− wskazywać sposoby zestawiania agregatów ciągnikowych;  

− wykonywać regulację parametrów pracy maszyn i narzędzi 
rolniczych; 

− ustalać zakres czynności poszczególnych przeglądów 
technicznych pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;  

− ustalać zakres konserwacji pojazdów, maszyn i urządzeń 
rolniczych;  

− wykonywać przeglądy techniczne ciągników rolniczych;  

− oraz  maszyn i urządzeń rolniczych;  

− dobierać  końcówki rozpylaczy opryskiwacza do wykonania 
określonego zabiegu, sporządzać  ciecz roboczą; 

IV. Zbyt 
produktów 
rolnych 

1. Zbyt 
produktów 
roślinnych 

− przygotowywać magazyny i pomieszczenia do przechowywania 
produktów pochodzenia roślinnego zgodnie z określonymi 
wymaganiami i normami;  

− wykonywać czynności przygotowujące produkty pochodzenia 
roślinnego do sprzedaży;  

2. Zbyt 
produktów 
zwierzęcych  

− wykonywać czynności przygotowujące zwierzęta i produkty 
pochodzenia zwierzęcego do sprzedaży; 

 

 

 

 

 

Uwaga: Doboru zajęć należy dokonać w ramach możliwości gospodarstwa, mając na uwadze 

zrealizowanie w  jak największym stopniu zakresu tematyki i celów kształcenia.   
 

 

 

 



Praktyka zawodowa II  (K.2 – ROL.16) 

Cele ogólne  

• Nabycie umiejętności planowania i organizowania produkcji rolniczej zgodnie ze Zwykłą 

Dobrą Praktyką Rolniczą i Zasadami Wzajemnej Zgodności.  

• Ukształtowanie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji.  

• Nabycie umiejętności kształtowania środowiska społecznego zgodnie z zaplanowanymi 

celami. 

 

Cele operacyjne 

Uczeń potrafi: 

• planować prace związane z uprawą roli, nawożeniem organicznym i mineralnym pod 

wybrane rośliny z uwzględnieniem warunków agrotechnicznych, 

• planować ochronę roślin w gospodarstwie, 

• dobrać maszyny i urządzenia do zaplanowanych prac i nadzorować prace w produkcji 

roślinnej, 

• sporządzić harmonogram prac związanych z przygotowaniem i zadawaniem pasz, 

• nadzorować wykonywanie zadań w produkcji zwierzęcej, 

• ustalić warunki konserwowania i przechowywania pasz, 

• określić warunki przechowywania produktów pochodzenia zwierzęcego, 

• ustalić zasady sprzedaży produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.  
 

MATERIAŁ NAUCZANIA 

Dział 
programowy 

Tematy jednostek 
metodycznych 

 
Podstawowe wymagania programowe 

Uczeń potrafi:  
 

I. Planowanie 
i nadzorowan
ie produkcji 
roślinnej 

1. Planowanie 
zabiegów 
agrotechnicznych 

− planować zabiegi agrotechniczne pod wybraną roślinę w 
zależności od przedplonu i warunków glebowych 

− planować dobór maszyn i narzędzi do wykonani; zabiegów 
agrotechnicznych w uprawie roślin; 

− zestawić agregaty do zabiegów uprawowych z uwzględnieniem 
wymagań roślin uprawnych; 

− zorganizować stanowisko pracy w rolnictwie z zachowaniem zasad 
ergonomii  oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 

− określić zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami, 
maszynami i sprzętem w rolnictwie; 

− dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej;  

− opisać  symptomy wskazujące na stany zagrożenia zdrowotnego;  

− zabezpieczyć siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku;  

− ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej;  

− powiadomić odpowiednie służby;  
II. 
Planowanie 
i nadzorowan
ie produkcji 
zwierzęcej 

1. Gospodarka 
paszowa 

− rozróżniać rodzaje prac związanych z konserwowaniem i 
przechowywaniem pasz oraz przygotowaniem i zadawaniem pasz; 

2. Nadzorowanie 
prac w produkcji 
zwierzęcej 

− określać sposoby monitorowania produkcji zwierzęcej; 

− dobierać metody rejestracji i analizy uzyskanych sygnałów 
z przebiegu monitorowania; 

III. Zbyt 
produktów 
rolnych 

1.Przechowywanie 

produktów rolnych 
− planować prace w magazynach i innych pomieszczeniach 

służących do przechowywania produktów pochodzenia roślinnego;  

− ustalać warunki przechowywania produktów pochodzenia 
zwierzęcego; 

 2. Sprzedaż 
produktów rolnych 

− ustalić warunki i urządzenia do przechowywania produktów 
rolnych; 

− przygotować do sprzedaży produkty z gospodarstwa z 
zachowaniem norm jakości i bezpieczeństwa żywności 

 

Uwaga: Doboru zajęć należy dokonać w ramach możliwości gospodarstwa, mając na uwadze 

zrealizowanie w  jak największym stopniu zakresu tematyki i celów kształcenia.   


