
Dlaczego warto wybrać naszą szkołę? 

Powrót popularności szkół rolniczych wynika z wymogów prawnych, jakie Unia Europejska 

stawia  przed młodymi ludźmi, którzy łączą swoją przyszłość z branżą rolno-spożywczą. 

Wspólnota Europejska daje możliwość korzystania z licznych programów między innymi  

dla rolnictwa. Warunkiem przejęcia gospodarstwa rolnego, uzyskania dopłat i środków pomocowych 

 w ramach Funduszy Europejskich jest posiadanie kwalifikacji rolniczych, które można zdobyć 

 podejmując naukę w naszej szkole. Dodatkowym atutem szkoły jest 

ukończenie prawa jazdy kategorii ,,T’’. 

 

Wymagane dokumenty (szkoły dla młodzieży): 

✓ Wniosek o przyjęcie do szkoły (dostępny na stronie internetowej szkoły). 

✓ Świadectwo ukończenia  szkoły podstawowej. 

✓ Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

✓ Dwie podpisane fotografie. 

✓ Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia  

w określonym zawodzie. 

Wymagane dokumenty (kursy): 

✓Wniosek o przyjęcie do szkoły(dostępny na stronie internetowej szkoły). 

✓Kserokopia świadectwa, która potwierdza poziom posiadanego wykształcenia ogólnego. 

np. świadectwo ukończenia liceum, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły branżowej. 

✓Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie. 

✓Oświadczenie o posiadanym prawie jazdy kat. ,,T’’ lub innym  uprawniającym  

do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą. 

 

WAŻNE TERMINY REKRUTACJI 

CZYNNOŚĆ TERMINY 

Składanie wniosków (podań) od  11 maja 2020r.  
do  23 czerwca 2020r. 

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  
oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu  ósmoklasisty. 

 od 26 czerwca 2020r. 
 do 30 czerwca 2020r. 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

13 lipca 2020r. 

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie. od 11 maja 2020r. 
do 14 lipca 2020r 

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci 
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły, 
zaświadczenia o wynikach egzaminu oraz zaświadczenia lekarskiego. 

od 13 lipca 2020r. 
do 20 lipca 2020r 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych. 21 lipca 2020r. do 
godz. 14:00 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – (zawód)   ROLNIK    nauka trwa 3 lata 

                                                                        

TECHNIKUM  –  (zawód)    TECHNIK AGROBIZNESU        nauka trwa 5 lat 

 

DLA OSÓB DOROSŁYCH KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE : 
➢ Kwalifikacja  RL.03 - ROLNIK 

➢ Kwalifikacja  RL.07 - TECHNIK AGROBIZNESU 
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