
KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY  KWALIFIKACJA R.3. 
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ 

WYKAZ POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NAUCZANIA 

Lp. Przedmiot Liczba godzin w cyklu 

1.  Język niemiecki w rolnictwie 72 

2.  Przepisy ruchu drogowego kat. T 36 

3.  Bhp w rolnictwie 36 

4.  Podejmowanie działalności gospodarczej 36 

5.  Podstawy działalności rolniczej 72 

6.  Produkcja roślinna 108 

7.  Produkcja zwierzęca 108 

8.  Mechanizacja rolnictwa 90 

9.  Zajęcia praktyczne z produkcji roślinnej 108 

10.  Zajęcia praktyczne z produkcji zwierzęcej 108 

11.  Zajęcia praktyczne z mechanizacji rolnictwa 108 

 Razem 882 

W programie nauczania wprowadzono zmiany na podstawie: 
Rozporządzenia z dnia 27 lipca 2012 r. zmiany rozporządzenia w sprawie kształcenia usta-
wicznego w formach pozaszkolnych, po nowelizacji w dniu 16 października 2012, Poz. 1152 
pkt. 6: „W przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej 
minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65% minimalnej 
liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w 
zawodach dla danej kwalifikacji.” 

Minimalna liczba godzin wynikająca z podstawy programowej kształcenia w zawodach: 
880 godzin. 
Po uwzględnieniu 65% z 880 godzin daje 572 godzin, przyjęto 576 godzin. 

Lp. Przedmiot 
Liczba godzin w cyklu 

 I rok II rok 

1.  Język niemiecki w rolnictwie  48 24 

2.  Przepisy ruchu drogowego kat. T  36 - 

3.  Bhp w rolnictwie  18 - 

4.  Podejmowanie działalności gospodarczej  18 18 

5.  Podstawy działalności rolniczej  54 - 

6.  Produkcja roślinna  64 44 

7.  Produkcja zwierzęca  42 30 

8.  Mechanizacja rolnictwa  34 20 

9.  Zajęcia praktyczne z produkcji roślinnej  24 12 

10.  Zajęcia praktyczne z produkcji zwierzęcej  24 12 

11.  Zajęcia praktyczne z mechanizacji rolnictwa  42 12 

 Razem 576 404 172 

Nauka jazdy ciągnikiem rolniczym w wymiarze 20 godzin na uczestnika szkolenia kursowego 

Kształcenie realizowane jest w formie zaocznej z wykorzystanie metod i technik kształcenia 

na odległość w ciągu 3 kolejnych semestrów zajęć. 



Formy pracy 

Zajęcia dydaktyczne będą odbywać się w postaciach: 

‒ zajęcia z przedmiotów prowadzonych na kursie odbywają się w czasie określonym w 
„planie lekcji” w oparciu o materiały szkoleniowe umieszczane na stronie www 
przedmiotu, w których wykorzystane będą różne środki przekazu: tekst, grafika, mul-
timedia, audio i wideo; 

‒ nie później niż na tydzień przed wyznaczonymi zajęciami w sekretariacie szkoły lub na 
osobistych skrzynkach e-mail słuchaczy będzie pojawiał się nowy materiał szkolenio-
wy, który należy przeczytać, pytania, na które należy odpowiedzieć oraz zadania, któ-
re należy rozwiązać; 

‒ prowadzący zajęcia czyta i ocenia wykonane prace oraz wysyła informację zwrotną do 
słuchaczy; 

‒ zajęcia praktyczne wymagające obecności słuchacza, w trakcie których będą odbywać 
się ćwiczenia związane merytorycznie z materiałem przekazywanym w trakcie seme-
stru oraz tematyką wykładaną w czasie zjazdu; 

‒ praca pisemna: ostatni zjazd poświęcony będzie na wykonanie pracy/zadania związa-
nej/go tematycznie z przyswojonymi w trakcie kursu zagadnieniami, przed komisją 
egzaminacyjną. 

WARUNKI  ZALICZENIA  KURSU: 

1. Obecność na co najmniej 50% zajęć przewidzianych planem nauczania  2.  Zaliczenie 

egzaminów z każdego przedmiotu wynikającego z planu nauczania.  3.  Egzaminy pisem-

ne – w przypadku nie zdania egzaminu, egzamin poprawkowy w formie ustnej. 

 


