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PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK

Praktyki zawodowe odgrywają bardzo ważną rolę w procesie kształcenia. Stanowią one na 
wszystkich kierunkach obligatoryjny element kształcenia i podlegają  z tego powodu 
obowiązkowemu zaliczeniu na równi z innymi zajęciami.

Do podstawowych zadań praktyk zawodowych organizowanych w Policealnej Szkole Rolniczej 
należy zaliczyć:

♦ ugruntowanie i weryfikacja zdobytej przez słuchaczy wiedzy i nabytych umiejętności 
oraz postaw ukształtowanych w trakcie nauki.

♦ Zdobycie przez słuchaczy podstawowych nawyków i umiejętności zawodowych

♦ Nauczenie się przez słuchaczy wiązania wiadomości teoretycznych z działalnością 
praktyczną 

♦ Profesjonalne poznanie przez słuchaczy specyfiki  środowiska zawodowego, którym 
będą  zatrudnieni po zakończeniu nauki

Ponadto, w trakcie odbywania  praktyk zawodowych w świadomości słuchaczy powinna 
następować także weryfikacja zdobywanej w trakcie nauki  wiedzy teoretycznej poprzez jej 
konfrontację z rzeczywistością empiryczną i na tym  tle dokonywanie krytycznej oceny 
posiadanych umiejętności. Celem praktyk powinno być także wyrabianie przez słuchaczy 
pozytywnych przekonań, co do własnych możliwości i kompetencji przyszłym zawodzie, aby 
umacniać osobiste przekonanie o trafności wyboru tego właśnie zawodu.

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH  przewiduje następujący 
rozkład czasowy w trakcie okresu nauki:

POLICEALNA SZKOŁA  ROLNICZA
Termin praktyki Liczba godzin Liczba tygodni Forma zaliczenia
Po II semestrze 160 4 zaliczenie na ocenę
Po III semestrze 160 4 zaliczenie na ocenę

Praktyki zawodowe odbywać się będą w wybranych przez szkołę lub wskazanych przez 
słuchacza podmiotach, firmach lub placówkach ściśle związanych ze specjalizacją zawodową.

Nadzór nad całością praktyk słuchaczy sprawować będzie dyrektor szkoły.



SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM I ZAKRES PROBLEMOWY ODBYWANIA 

PRAKTYK   zawarty  będzie w „Dzienniczku praktyk”

POLICEALNA SZKOŁA ROLNICZA
Szczegółowe cele kształcenia 

W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: 
- przygotować pole do orki, dobrać pług, wykonać orkę i ocenić jej jakość,
- dobrać i przygotować narzędzia do uprawy roli,
- wykonać zabiegi doprawiające rolę,
- przygotować materiał siewny i sadzeniaki,
- dobrać maszyny i narzędzia do siewu i sadzenia roli,
- wysiać nasiona i zasadzić rośliny uprawne,
- ustalić dawki oraz dobrać maszyny i urządzenia do nawożenia,
- wykonać nawożenie organiczne i mineralne,
- wykonać mechaniczne zabiegi pielęgnacyjne,
- dobrać metody i środki ochrony roślin,
- przygotować opryskiwacz, sporządzić ciecz roboczą i wykonać zabieg chemicznej ochrony 

roślin
- zorganizować zbiór i wykonać prace związane z przechowywaniem zbiorów roślin 

uprawnych
- dobrać sprzęt i wykonać zabiegi pielęgnacyjne na użytkach zielonych,
- zorganizować i wykonać zbiór oraz suszenie siana.
- przeprowadzić dezynfekcję pomieszczeń gospodarskich oraz wykonać prace porządkowe w 

budynkach inwentarskich w obejściu gospodarstwa,
- zorganizować proces zakiszania roślin pastewnych,
- zaplanować zapłodnienie zwierząt
- udzielić pomocy zwierzętom przy porodzie
- zorganizować i wykonać prace związane z dojem zwierząt,
- zorganizować strzyżenie owiec,
- przygotować wełnę do przechowywania i transportu,
- zorganizować prace w stajni oraz osiodłać konia,
- dokonać przeglądu wiosennego pasieki,
- wykonać podkarmianie i miodobranie,
- przygotować pasiekę do zimowli pszczół,
- dokonać znakowania zwierząt gospodarskich,
- zorganizować i wykonać prace związane  z całodzienną obsługą bydła, owiec, kóz, trzody 

chlewnej, koni i drobiu,
- zorganizować i wykonać prace związane z hodowlą wybranego gatunku zwierząt,
- ocenić stan techniczny agregatów ciągnikowych stosowanych w podstawowych pracach 

polowych,
- wykonać prace związane z mechanizacją procesów  produkcyjnych w rolnictwie,
- dobrać narzędzia maszyny i urządzenia do wykonania określonej pracy oraz ocenić jakość 

jej wykonania,
- zorganizować i wykonać mechaniczne prace pielęgnacyjne na plantacjach roślin 

uprawnych,
- ocenić makro i mikrootoczenie gospodarstwa rolnego oraz określić jego mocne  i słabe 

strony
- ocenić organizację produkcji w gospodarstwie rolnym pod względem dostosowania do 

standardów UE w zakresie jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego produktów  oraz ochrony 
środowiska,

- oceniać organizację pracy w gospodarstwie rolnym pod kątem przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

- zgromadzić informacje potrzebne do sporządzania biznesplanu gospodarstwa rolnego.



MATERIAŁ NAUCZNIA
1. PRODUKCJA ROŚLINNA

- przygotowanie pola do orki i ocena jej jakości
- przygotowanie roli do siewu
- stosowanie nawozów organicznych i mineralnych w gospodarstwie.
- zwalczanie chorób, szkodników i chwastów roślin uprawnych.
- przygotowanie materiału siewnego, wykonanie siewu,
- sadzenie ziemniaków 
- zbiór i przechowywanie roślin uprawnych
- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na użytkach zielonych
- koszenie, suszenie i kiszenie roślin uprawnych

2. PRODUKCJA ZWIERZĘCA
- porządkowanie pomieszczeń inwentarskich dla zwierząt,
- sporządzanie kiszonek i sianokiszonek dla zwierząt
- dekornizacja rogów i korekcja racic u bydła  i u owiec
- udzielanie pomocy przy porodzie u bydła 
- całodzienna obsługa owiec w owczarni
- obsługa, żywienie i kierowanie rozrodem kóz
- przygotowanie kojca do porodu i opieka nad noworodkami
- całodzienna obsługa trzody chlewnej,
- całodzienna obsługa koni, żywienie i pielęgnacja,
- całodzienna obsługa drobiu, żywienie selekcja jaj
- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w pasiece wykonanie miodobrania
- rozróżnienie rodzajów miodu i produktów pszczelich
- wykonanie prac przy  hodowli wybranych gatunków zwierząt.

3. MECHANIZACJA ROLNICTWA
- wykonanie prac ślusarskich i spawalniczych
- ocena stanu technicznego, usuwanie usterek w pojazdach rolniczych
- organizacja pracy agregatami ciągnikowymi w gospodarstwie
- wykonanie prac maszynami samojezdnymi; sieczkarniami polowymi, kombajnami 

zbożowymi, kombajnami ziemniaczanymi, kombajnami do zbioru buraków,
- ocena stanu technicznego oraz usuwanie usterek w narzędziach i maszynach rolniczych
- obsługa urządzeń do mechanizacji prac w produkcji zwierzęcej
- ocena stanu technicznego, usuwanie usterek w maszynach i urządzeniach stosowanych 

produkcji zwierzęcej
- ocena jakości i efektów prac wykonanych sprzętem rolniczym.

4. EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
- organizacja produkcji w gospodarstwie rolnym
- stosowanie standardów  UE w zakresie jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego produktów 
      oraz ochrony środowiska,
-  organizacja pracy w gospodarstwie rolnym
- stosowanie instrumentów marketingu i promocji w działalności rolniczej
- sprzedaż produktów rolniczych
- dokumentowanie prowadzenia działalności rolniczej; podatki, ubezpieczenia, dopłaty 

bezpośrednie, zakupy, sprzedaż.



Uwagi o realizacji

- praktyki zawodowe mogą odbywać się w szkolnych gospodarstwach pomocniczych, 
centrach kształcenia praktycznego i centrach kształcenia ustawicznego oraz w 
indywidualnych gospodarstwach rolnych i w gospodarstwach rolnych grup i związków 
producentów rolnych, a także w spółdzielniach rolniczych,

- praktyki odbywają się na podstawie zawieranych umów z wybranymi 
gospodarstwami/przedsiębiorstwami rolnymi,

- umowy regulują zasady i tryb odbywania i zaliczania praktyki,
- program praktyki obejmuje zagadnienia związane z nabywaniem umiejętności zawodowych 

na różnych stanowiskach pracy w rzeczywistych warunkach,
- praktyka zawodowa ma przybliżyć uczniowi zasady funkcjonowania nowoczesnego 

gospodarstwa/przedsiębiorstwa rolnego oraz przygotować go do samodzielnej pracy w 
gospodarstwie,

- dlatego przy wyborze miejsc praktyk należy brać pod uwagę organizację pracy, rodzaj 
produkcji oraz wyposażenie gospodarstwa w nowoczesne maszyny i sprzęt rolniczy,

- przed rozpoczęciem praktyk należy zapoznać uczniów z przepisami bezpieczeństwa i 
higieny pracy obowiązującymi w gospodarstwie, prawami i obowiązkami pracowników, a 
także uświadomić możliwość wystąpienia zagrożeń podczas pracy,

- uczniowie powinni pracować na indywidualnych stanowiskach pracy, aby poznać realne 
warunki pracy w gospodarstwie/przedsiębiorstwie rolnym, 

- każde zadanie praktyczne powierzone uczniowi do wykonania powinno być poprzedzone 
instruktażem połączonym z pokazem, 

- należy wdrażać uczniów do samodzielnego wykonywania zadań praktycznych, prowadzenia 
odpowiedniej dokumentacji oraz dokonywania oceny jakości wykonanej pracy,

- przebieg praktyki zawodowej powinien być dokumentowany w dzienniczkach praktyk, w 
których będą dokonywane zapisy z każdego dnia praktyki, dotyczące: stanowiska i godzin 
pracy, zakresu wykonywanych czynności, analizy zadań i wyciągniętych wniosków.



Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych 
ucznia

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno dostarczyć informacji o zakresie i 
stopniu realizacji celów określonych w programie praktyk zawodowych.

Oceny osiągnięć ucznia dokonuje opiekun praktyki na podstawie obserwacji czynności 
wykonywanych podczas realizacji przydzielonych zadań oraz zapisów w dzienniczku praktyk, po 
zasięgnięciu opinii innych pracowników, pod kierunkiem których uczeń wykonał określone 
zadania zawodowe.

Wskazane jest, aby na zakończenie praktyki uczeń przedstawił opiekunowi praktyki 
sprawozdanie z jej realizacji. Powinien to być raport o tematyce związanej z 
gospodarstwem/przedsiębiorstwem rolnym, w którym miała miejsce praktyka oraz z jej 
przebiegiem.

Ocenianie uczniów powinno odbywać się na podstawie kryteriów przedstawionych na 
początku praktyki zawodowej.

Kontrola i ocena przebiegu praktyki powinna uwzględniać:
- zdyscyplinowanie i punktualność,
- wykorzystanie wiadomości i umiejętności praktycznych,
- organizację stanowiska pracy,
- zaangażowanie w realizację zadań,
- przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz 

ochrony środowiska,
- jakość wykonanej pracy.

Na zakończenie praktyki zawodowej opiekun powinien przedstawić uczniowi opinię o jego 
pracy i postępach oraz zapoznać z oceną końcową.
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