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Szkoły rolnicze w województwie opolskim
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Opolskie – to najmniejsze województwo w kraju, w którym liczba
mieszkańców oscyluje w okolicach miliona. Czy oznacza to, że szkoły rolnicze
w województwie opolskim nie mają racji bytu? Wręcz przeciwnie! Wystarczy
zdecydować się na zawód rolnika a wybór szkoły rolniczej nie stanowi
najmniejszego problemu.
Dobre gleby, długi okres wegetacji, łagodne zimy a do tego wysoka kultura rolna i dobre wyposażenie
w techniczne środki produkcji powodują, że ten rejon kraju jeśli chodzi o rolnictwo ma się naprawdę
dobrze. Gdy do tego dołożymy najwyższy w kraju wskaźnik waloryzacji rolniczej, Opolszczyzna
wydaje się wymarzonym miejscem dla rolników. Nic tylko zdobywać i pogłębiać wiedzę rolniczą.
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Szkoły rolnicze w województwie opolskim – ZSCKR w Głubczycach (fot. ZSCKR Głubczyce)

Technikum, zawodówka, kurs a może studia? Jest w czym wybierać!
Na początek … Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera
w Głubczycach – mekka dla przyszłych rolników.
Szkoła założona w 1954 r. jako jedyna w rejonie doskonale przygotowuje młodzież do podjęcia pracy
w instytucjach i okolicznych zakładach. Rolniczy charakter tego regionu sprawia, że młodzież ma
możliwość odbycia praktyki zawodowej w gospodarstwach rolno-spożywczych oraz
przedsiębiorstwach usługowych.
Jednym z nich jest Stacja Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach. – Młodzież, która odbywa
u nas praktyki jest bardzo dobrze przygotowana praktycznie, gdyż duża jej część pomaga rodzicom
we własnych gospodarstwach rolnych – mówi Michał Kręgielewski, opiekun uczniów odbywających
praktyki w SDOO w Głubczycach. –„Rolniczak” daje im solidne przygotowanie teoretyczne, co
można zaobserwować podczas zajęć. Każda ich pomoc jest dla nas cenna, zwłaszcza jesienią,
gdy rozpoczynają się prace przy burakach cukrowych – dodaje.
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Pracownia architektury krajobrazu (fot. ZSCKR Głubczyce)

W skład ZSCKR w Głubczycach wchodzi Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa (po
reformie dodatkowo szkoła branżowa I stopnia). W ramach zespołu działa również Centrum
Kształcenia Ustawicznego oraz prowadzone są Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Technikum
oferuje młodzieży następujące kierunki:
Technik rolnik – uczeń zdobywa m.in. kwalifikacje do wykonywania prac związanych
z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzeniem i obsługą pojazdów, maszyn
i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
Technik agrobiznesu – uczeń zdobywa kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy
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w komórkach działających z ramienia UE, a zakres umiejętności pozwala na prowadzenie
własnej działalności z rachunkowości rolnej i agrobiznesu;
Technik architektury krajobrazu uczeń zdobywa kwalifikacje do projektowania,
urządzania i pielęgnacji roślinnych obiektów architektury krajobrazu, a także organizacji prac
związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu;
Technik turystyki wiejskiej – uczeń zdobywa kwalifikacje do prowadzenia działalności
turystycznej na obszarach wiejskich, a także do prowadzenia gospodarstwa
agroturystycznego;
Technik hodowca koni – uczeń zdobywa kwalifikacje do organizacji chowu i hodowli koni,
a także jeździectwa i treningu koni;
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – uczeń zdobywa kwalifikacje do
użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie, obsługi
technicznej oraz naprawy pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie, a także
eksploatacji systemów mechatronicznych w rolnictwie.

Obcowanie ze zwierzętami to zwykła rzecz dla Technika hodowcy koni (fot. ZSCKR
Głubczyce).jpg
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Uwaga: po ukończeniu w/w kierunków zdobywa się kwalifikacje rolnicze wymagane do prowadzenia,
dziedziczenia i nabywania gospodarstw rolnych oraz uprawnienia do korzystania z dofinansowania ze
środków Unii Europejskiej. Warto też wspomnieć, że dodatkowo uczeń ma możliwość zdobycia
prawa jazdy kat. B i T.
ZSCKR w Głubczycach oferuje również absolwentom gimnazjów możliwość podjęcia nauki
w Zasadniczej Szkole Zawodowej (zostanie ona zastąpiona szkołą branżową I stopnia)
o trzyletnim cyklu nauczania. Uczeń zdobywa kwalifikacje w zawodach: rolnik.

Szkoła umożliwia także kształcenie dorosłych (bezpłatnie!) na Kwalifikacyjnym Kursie
Zawodowym. Słuchacz ma możliwość zdobycia następujących kwalifikacji: R.03 – Prowadzenie
produkcji rolniczej (3 semestry) – dla absolwentów gimnazjum lub dawnej szkoły podstawowej –
kończy się egzaminem państwowym; R.16 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (2
semestry) – dla osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub średnim – po zdaniu egzaminu
państwowego z drugiej kwalifikacji słuchacz otrzymuje dyplom technika rolnika.
Już po zdobyciu pierwszej kwalifikacji uzyskuje się uprawnienia rolnicze umożliwiające
zakup ziemi, jej dziedzicznie oraz korzystanie ze środków finansowych UE.
Szkoła zapewnia uczniom fachową opiekę nauczycieli wszystkich specjalności, a także dostęp do
nowoczesnej bazy dydaktycznej. W szkole i internacie jest dostęp do bezprzewodowego Internetu.
Ponadto szkoła posiada samochody do nauki jazdy i ciągnik z przyczepą oraz nowy mikrobus, którym
młodzież dowożona jest na praktyki szkolne oraz wycieczki dydaktyczne. Bazę dydaktyczną
uzupełnia sprzęt rolniczy udostępniany przez najlepsze gospodarstwa rolne. Przy szkole działa
również doskonale wyposażony internat. Uczniowie korzystają z internatu bezpłatnie, ponoszą
jedynie koszty wyżywienia.
Szkoły rolnicze w województwie opolskim oferują kierunki kształcenia pozwalające zdobyć
specjalności, których wcześniej na rynku edukacyjnym po prostu nie było. Młodzi ludzie, i nie tylko,
mogą z dużym prawdopodobieństwem wybrać z poniższego zestawienia placówek oświatowych
poszukiwany przez siebie kierunek nauki.
Zespół Szkół Rolniczych im. Tadeusza
Kościuszki w Namysłowie

ul. Pułaskiego 3
46-100 Namysłówtel. (77) 410-04-32

zsr@op.home.pl

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
w Nysie

ul. Radziewiczówny 1
48-303 Nysatel. (77) 431-04-67

zsr_nysa@wodip.opole.pl

Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim

ul. Byczyńska 9
46-310 Gorzów
Śląskitel. (34) 359-42-16

zs.gorzow@wp.pl
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Zespół Szkół
Zawodowych nr 1
w Strzelcach Opolskich
ul. Powstańców Śląskich
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