
Sposoby i formy zaliczenia 
na kwalifikacyjnych kursach zawodowych  

- kwalifikacja RL.03 
Prowadzenie produkcji rolniczej 

 
1. Podstawą zaliczenia poszczególnych zajęć edukacyjnych teoretycznych (zgodnie  

z programem kursu jest pozytywna ocena z egzaminu pisemnego (test 45- minutowy) 

w I i II semestrze. 

Powyższa zasada nie dotyczy zajęć edukacyjnych z „Przepisów ruch drogowego”. 

2. Podstawą zaliczenia zajęć edukacyjnych z „Przepisów ruchu drogowego” jest 

spełnienie wszystkich poniższych warunków: 

a) przedstawienie dokumentu nadania numeru PKK nie później niż dwa tygodnie od 

dnia rozpoczęcia zajęć – w przypadku braku PKK nastąpi skreślenie z listy 

słuchaczy; 

b) uzyskanie co najmniej 80% frekwencji na zajęciach – w przypadku niespełnienia 

tego warunku nastąpi skreślenie z listy słuchaczy; 

c) pozytywna ocena z egzaminu pisemnego (test 45-minutowy). 

Zapis w pkt. 2a i 2b nie dotyczy osób posiadających prawa jazdy kat. T lub B+E lub 

C1+E lub C+E lub D1+E lub D+E. 

3. Podstawą zaliczenia zajęć edukacyjnych praktycznych (zgodnie z programem kursu) 

jest pozytywna ocena z egzaminu pisemnego (test 45- minutowy) w I i II semestrze. 

4. Podstawą zaliczenia nauki jazdy ciągnikiem jest pozytywna ocena z egzaminu 

wewnętrznego. 

5. Podstawą zaliczenia praktyki zawodowej jest przedstawienie następujących 

dokumentów: 

a) umowy o praktyczną naukę zawodu; 

b) zaświadczenia pracodawcy potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej, 

zawierające oceną pozytywną. 

6. Słuchacze, którzy z przyczyn uzasadnionych nie przystąpią do egzaminów 

semestralnych w wyznaczonym terminie, mogą złożyć obowiązkowe zaliczenia  

w terminie do dwóch tygodni od zakończenia semestru. Po przekroczeniu tego 

terminu zostaną skreśleni z listy słuchaczy.   

7. Zwolnienia na podstawie decyzji dyrektora CKU : 

a) z nauki jazdy ciągnikiem – po przedstawieniu przez słuchacza prawa jazdy kat. T 

lub B+E lub C1+E lub C+E lub D1+E lub D+E. 

b) z obowiązku odbywania praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyka 

zawodowa) w całości (produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja 

rolnictwa) lub części po przedłożeniu przez słuchacza: 



 zaświadczenia/oświadczenia wydanego przez pracodawcę 

potwierdzającego przepracowanie w zawodzie rolnik okresu co najmniej  

1 roku, 

 zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie co najmniej przez 1 rok 

własnego gospodarstwa rolnego (zaświadczenie z Urzędu Gminy), 

 oświadczenia o pracy w gospodarstwie rodziców lub krewnych 

uzupełnionego oświadczeniem właściciela gospodarstwa i zaświadczeniem 

z Urzędu Gminy. 

(Wyciąg z programu nauczania nr 7/2012/ZSCKR z późniejszymi zmianami) 

UWAGI: 

1. Dokumenty dotyczące zwolnień na podstawie decyzji dyrektora CKU (wniosek  

o zwolnienie i dokumenty uzupełniające) należy złożyć w sekretariacie szkoły  

w wyznaczonym terminie. Słuchacze, którzy nie złożą dokumentów,  

nie uzyskają zwolnienia. 

2. Osoby zwolnione z odbywania praktycznej nauki zawodu nie muszą przystępować do 

egzaminów semestralnych z zajęć praktycznych. 

 

Obowiązuje od 06.09.2019r. 


