
Uczniowie, którzy we wrześniu 2017/2018 rozpoczęli naukę w 4-letnim technikum,  
zdają egzamin zawodowy na nowych zasadach. 

 

Dla celów kształcenia, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, wskazano obszary kształcenia, do których są przypisane 

poszczególne zawody, pogrupowane pod względem wspólnych efektów kształcenia wymaganych do realizacji zadań zawodowych:  

1) administracyjno-usługowy (AU);  

2) budowlany (BD);  

3) elektryczno-elektroniczny (EE); 

 4) mechaniczny i górniczo-hutniczy (MG);  

5) rolniczo-leśny z ochroną środowiska (RL);  

6) turystyczno-gastronomiczny (TG);  

7) medyczno-społeczny (MS);  

8) artystyczny (ST).  

W ramach każdego obszaru kształcenia zawody zostały uporządkowane według typu szkoły, w którym może odbywać się kształcenie w danym 

zawodzie:  

 

1) branżowa szkoła I stopnia; 2) technikum; 3) branżowa szkoła II stopnia; 4) szkoła policealna. 



Kwalifikacje zostały wskazane w tabeli: 

 

Oznaczenie 

kwalifikacji 
Nazwa kwalifikacji 

Symbol 

cyfrowy 

zawodu 

Nazwa zawodu, w którym 

wyodrębniono daną 

kwalifikację 

RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej 

613003 Rolnik 

331402 Technik agrobiznesu 

314207 Technik rolnik 

 

RL.05 

 

Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 

611303 Ogrodnik 

314205 Technik ogrodnik 

RL.07 
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w 

agrobiznesie 
331402 Technik agrobiznesu 

RL.10 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt 324002 Technik weterynarii 



RL.11 
Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług 

weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego 

324002 Technik weterynarii 

 

RL.16 

 

 

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 

 

 

314207 

 

 

Technik rolnik 

 

 

RL. 18 

 

Planowanie i organizacja prac ogrodniczych 314205 Technik ogrodnik 

RL. 21 
Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych 

obiektów architektury krajobrazu 
314202 

Technik architektury 

krajobrazu 

RL. 22 
Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją 

obiektów małej architektury krajobrazu 
314202 

Technik architektury 

krajobrazu 

 

 

 



Egzaminy w kwalifikacjach będą przeprowadzane zgodnie z poniższym harmonogramem 

Lp.  Zawód  Symbol 

cyfrowy 

zawodu 

Egzamin z kwalifikacji/klasa/sesja 

II/sesja: styczeń II/sesja: 

czerwiec 

III/sesja: 

czerwiec 

IV/sesja: 

styczeń 

1. Technik agrobiznesu 331402 X RL.03 X RL.07 

2. Technik ogrodnik  314205 X RL.05 X RL.18 

3. Technik rolnik 314207 X RL.03 X RL.16 

4. Technik hodowca koni 314203 X RL.19 X RL.20 

5. Technik architektury 

krajobrazu 

314202 X RL.21 X RL.22 

6. Technik weterynarii 324002 X X RL.10 RL.11 

 


