Technik ogrodnik

Kwalifikacje zawodowe:
•
•
•

branża ogrodnicza (OGR)
OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
OGR.05. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

Symbol cyfrowy zawodu: 314205
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ogrodnik powinien być
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
1) w zakresie kwalifikacji OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych:
a)
wykonywania prac związanych z prowadzeniem upraw roślin warzywnych, przyprawowych
i grzybów jadalnych, roślin ozdobnych oraz sadowniczych,
b)
wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów
ogrodniczych,
c)
prowadzenia i obsługi mikrociągnika oraz wykonywania prac maszynami stosowanymi
w ogrodnictwie;

2) w zakresie kwalifikacji OGR.05. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych:
a) planowania i organizowania prac związanych z uprawą roślin sadowniczych i szkółkarskich,
b) planowania i organizowania prac związanych z uprawą roślin warzywnych, przyprawowych
i grzybów jadalnych,
c) planowania i organizowania prac związanych z uprawą roślin ozdobnych.

Dodatkowe umiejętności zawodowe:
prowadzenie winnic
po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności prowadzenie winnic uczeń powinien być
przygotowany do:
1) zakładania i prowadzenia uprawy winorośli;
2) ochrony winorośli przed chorobami, szkodnikami, chwastami oraz niekorzystnymi czynnikami
środowiska.

przygotowanie do kierowania ciągnikiem
po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności przygotowanie do kierowania ciągnikiem uczeń
powinien być przygotowany do:
1) stosowania przepisów prawa dotyczących ruchu drogowego w zakresie prawa
jazdy; 2) prowadzenia i obsługi ciągnika i innych maszyn ogrodniczych; 3)
przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy .
Technik ogrodnik to zawód dla osób kochających przyrodę i przygodę. Wybierając
ten
zawód młodzież uczy się technologii produkcji roślin ogrodniczych, produkcji ekologicznej,
zakładania i pielęgnacji terenów zieleni, projektowania i wykonywania dekoracji roślinnych.
Poznaje sztukę florystyki.
Szkoła dysponuje: wyposażonymi pracowniami, maszynami i sprzętem ogrodniczym
do
przygotowania zawodowego, sadem szkolnym, ogródkami warzywno- ogrodniczymi,
wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. Od wielu lat współpracujemy z okolicznymi producentami
roślin ozdobnych, gospodarstwami sadowniczymi oraz szkółkarskimi, u których uczniowie tego
kierunku odbywają praktyki zawodowe.
W ramach zajęć praktycznej nauki zawodu uczniowie wraz z nauczycielami zawodu dbają
o
przyszkolne tereny zielone szkoły, które od lat są wizytówką szkoły.
Technik ogrodnik to jeden z pierwszych kierunków szkoły od momentu jej powstania
czyli
roku 1955, od niego pochodzi potoczna nazwa szkoły „Ogrodnik” funkcjonująca
do dnia
dzisiejszego.

Przedmioty rozszerzone: geografia, j. angielski
Egzamin zawodowy:
OGR.02-(I

kwalifikacja)-

klasa

III

–

I

OGR.05(II kwalifikacja)- klasa V- I semestr

zawodowa:
Część I (140 godzin)- w klasie III,
Część II (140 godzin)- w klasie IV

semestr,

Praktyka

Wraz z oryginałami świadectw uczeń zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego
stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu w danym zawodzie.

