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SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY EDUKACYJNEJ 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe - nieodpłatne 

l.p. Nazwa kursu Cele Termin Miejsce 
Instytucje 
wspierające 

1. Kurs kwalifikacji zawodowej  
w zawodzie 

ROLNIK 

kwalifikacja: 
ROL. 04. – Prowadzenie 
produkcji rolniczej 

 wykonywanie prac związanych 
z prowadzeniem produkcji roślinnej 
i zwierzęcej, 

 prowadzenie i obsługa pojazdów, 
maszyn i urządzeń stosowanych 
w produkcji roślinnej i zwierzęcej, 

 prowadzenie sprzedaży produktów 
rolnych i zwierząt gospodarskich, 

 obliczanie opłacalności produkcji 
rolniczej. 

Nabór kandydatów 
rozpoczęto 
01.01.2022r. 

Kurs rozpocznie 
się po utworzeniu 
22-osobowej 
grupy 

Zespół Szkół 
Centrum 
Kształcenia 
Rolniczego 
w Szczecinie 

OKE – Poznań, 
MEN  
 

2. Kurs kwalifikacji zawodowej  
w zawodzie: 

OGRODNIK 

kwalifikacja: 

OGR. 02. – Zakładanie  
i prowadzenie upraw 
ogrodniczych 

 wykonywanie prac związanych 
z zakładaniem i pielęgnacją upraw 
sadowniczych, warzywnych, roślin 
przyprawowych, roślin ozdobnych 
oraz grzybów jadalnych, 

 wykonywanie prac związanych ze 
zbiorem, przechowywaniem 
i sprzedażą plonów ogrodniczych, 

  prowadzenie i obsługa ciągnika 
rolniczego z przyczepą (przyczepami). 

Nabór kandydatów 
rozpoczęto  
01.01.2022r. 

Kurs rozpocznie 
się po utworzeniu 
22-osobowej 
grupy 

Zespół Szkół 
Centrum 
Kształcenia 
Rolniczego 
w Szczecinie 

OKE – Poznań, 
MEN 
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3. Kurs kwalifikacji zawodowej  
w zawodzie: 

TECHNIK OGRODNIK 

Kwalifikacja: 

OGR. 05. – Planowanie   
i organizacja prac 
ogrodniczych (dla kandydatów 
posiadających kwalifikację 
OGR.02.) 

 planowanie i wykonywanie prac 
związanych z zakładaniem, 
pielęgnacją upraw ogrodniczych oraz 
zbiorem, przechowywaniem 
produktów ogrodniczych, 
przygotowaniem do sprzedaży 
i sprzedażą produktów ogrodniczych, 

 prowadzenie i obsługa ciągnika 
rolniczego z przyczepą (przyczepami), 

 planowanie i zakładanie terenów 
zieleni, 

 projektowanie i wykonywanie 
dekoracji roślinnych. 

Nabór kandydatów 
rozpoczęto  
01.01.2014r.  

Kurs rozpocznie 
się po utworzeniu 
20-osobowej 
grupy 

Zespół Szkół 
Centrum 
Kształcenia 
Rolniczego 
w Szczecinie 

OKE – Poznań, 
MEN 
 

Kursy kompetencji zawodowych - odpłatne 

l.p. Nazwa kursu Cele Termin Miejsce 
Instytucje 
wspierające 

1. Kurs florystyczny stopnia 
pierwszego 
- część teoretyczna – 25 godzin 
- część praktyczna – 80 godzin 

 wykonywanie dekoracji roślinnych 
ślubnych, żałobnych, 
okolicznościowych, 

 projektowanie florystyki komercyjnej 
szeroko rozumianej. 

Kurs rozpocznie 
się po utworzeniu 
15-osobowej 
grupy 

Zespół Szkół 
Centrum 
Kształcenia 
Rolniczego 
w Szczecinie 

MEN, 
ZUT w 
Szczecinie 

2. Kurs projektowania terenów 
zieleni 
- część teoretyczna – 110 
godzin 
- część praktyczna – 70 godzin 

 nabycie nowych umiejętności 
zawodowych z zakresu architektury 
krajobrazu, 

 pogłębienie wiedzy botanicznej, 

Kurs rozpocznie 
się po utworzeniu 
15-osobowej 
grupy 

Zespół Szkół 
Centrum 
Kształcenia 
Rolniczego 

MEN, 
ZUT w 
Szczecinie 
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ogrodniczej i projektowej, 

 zagospodarowanie zielenią 
wybranego terenu. 

w Szczecinie 

3. Kurs z zakresu nauki 
szczepienia i okulizacji roślin 
- część teoretyczna – 10 godzin 
- część praktyczna – 11 godzin 

 poznanie metod i technik szczepienia 
 i okulizacji 

 ochrona, pielęgnacja i nawożenie 
okulantów i szczepów w pierwszym 
i drugim roku produkcji. 

Kurs rozpocznie 
się po utworzeniu 
20-osobowej 
grupy 

Zespół Szkół 
Centrum 
Kształcenia 
Rolniczego 
w Szczecinie 

------------- 

 

OFERUJEMY UPRAWNIENIA, KTÓRYCH INNI CI NIE DADZĄ 

Kursy i szkolenia - odpłatne 

l.p. Nazwa kursu Cele Termin Miejsce Instytucje 
wspierające 

1. Kurs prawa jazdy kategorii B uzyskanie dodatkowych uprawnień 
i kwalifikacji zawodowych niezbędnych 
na rynku pracy 

wrzesień 2021r. - 
czerwiec 2022r. 

Zespół Szkół 
Centrum 
Kształcenia 
Rolniczego 
w Szczecinie 

WORD 
w Szczecinie 

2. Szkolenie w zakresie 
stosowania środków ochrony 
roślin przy użyciu sprzętu 
naziemnego 

uzyskanie dodatkowych uprawnień  
i kwalifikacji zawodowych niezbędnych 
na rynku pracy 

nabór kandydatów 
od 01.01.2022r., 
kurs rozpocznie 
się po utworzeniu  
20-osobowej 
grupy 

Zespół Szkół 
Centrum 
Kształcenia 
Rolniczego 
w Szczecinie 

WIORiN 
w Koszalinie 

NIE CZEKAJ - PRZYJDŹ - ZOBACZ - ZOSTAŃ 


