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Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 
powstało dnia 01 września 2006 r. 

po wyłączeniu z ZSR 

jako Szkoła Policealna dla Dorosłych.

W kolejnych latach zostało utworzone 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

oraz Publiczne Uzupełniające LO dla Dorosłych.

Od roku 2013 istnieją także Kwalifikacyjne 
Kursy Zawodowe.





Szkoły Policealne:

 Technik Masażysta
 Opiekun Medyczny  Opiekun Medyczny 
 Opiekun w Domu Pomocy Społecznej 
 Opiekunka Środowiskowa
 Opiekunka Dziecięca
 Technik BHP 
 Technik Rachunkowości



Kwalifikacyjne Kursy 
Zawodowe:

 Elektromechanik
 Elektryk 
 Technik Elektryk
 Teleinformatyk Teleinformatyk
 Technik Informatyk
 Technik Administracji
 Kelner 
 Kucharz
 Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
 Rolnik
 Technik Rolnik
 Technik elektronik – NOWY KIERUNEK



 3-letnie po Gimnazjum 3-letnie po Gimnazjum

 2-letnie po Zasadniczej Szkole Zawodowej







Opiekunka dziecięca
Nauka trwa IV semestry (2 lata)

 Możliwość pracy:
- w żłobkach
- w klubach dziecka
- jako opiekun dzienny lub niania- jako opiekun dzienny lub niania

 Korzyści po ukończeniu szkoły:
- uzyskanie wiedzy i umiejętności psychologiczno-
pedagogicznych
- prowadzenie zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym
- wykonywanie zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych dzieciom
- dbanie o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci



Opiekunka 
Środowiskowa

Nauka trwa II semestry

Możliwość pracy:
-ośrodki pomocy społecznej
-dzienny dom pomocy społecznej
-środowiskowy dom samopomocy
-zakłady opiekuńczo-lecznicze-zakłady opiekuńczo-lecznicze
-dzienne oddziały psychiatryczne

Korzyści po ukończeniu szkoły:
-rozpoznawanie i pomaganie w rozwiązywaniu problemów 
podopiecznych, 
-udzielanie pierwszej pomoc w nagłych wypadkach, 
-zorganizowanie czasu wolnego podopiecznym, 
-pomoc samotnym podopiecznym w prowadzeniu gospodarstwa 
domowego, 
-wykonywanie czynności pielęgnacyjnych



Opiekun w domu 
pomocy społecznej

 nauka trwa IV semestry (2 lata)
 zdobędziesz umiejętności: zdobędziesz umiejętności:
- w rozpoznawaniu stanu fizycznego, psychicznego i społecznego 
podopiecznego

- w sprawowaniu opieki nad osobą niesamodzielną i 
niepełnosprawną

- wsparcia oraz motywowania osoby podopiecznej



Technik 
Rachunkowości

Nauka trwa 
IV semestry (2 lata)

 Nauczymy cię jak: Nauczymy cię jak:
- prowadzić rachunkowość
- rozliczać daniny publiczne, wynagrodzenia, 

składki pobierane przez ZUS
- prowadzić analizy finansowe



Technik BHP
Nauka trwa III semestry

Perspektywa zatrudnienia we wszystkich Perspektywa zatrudnienia we wszystkich 
zakładach pracy

Praca technika polega na:
-badaniu przyczyn wypadków w pracy
-prowadzeniu rejestru dokumentów dot. wypadków 

i chorób zawodowych



Rolnik 
III semestry

Technik Rolnik
I semestr

 nauczymy Cię jak prowadzić gospodarstwo
rolne zgodnie z wymaganiami UE
 zdobędziesz kwalifikacje wymagane przez ARiMR
 dowiesz się jak:
- organizować i nadzorować prace związane z hodowlą roślin
- prowadzić dokumentację dot. produkcji roślinnej i zwierzęcej 
- pielęgnować i żywić zwierzęta



Kucharz 
III semestry

Technik Żywienia 
i Usług 

Gastronomicznych
I semestrI semestr

 nauczymy Cię oceniania jakości żywności 
oraz jej przechowywania
 sporządzania żywności oraz 
napojów
 planowania i realizacji usług

gastronomicznych



Technik 
Administracji

Nauka trwa IV semestry

 Zdobędziesz nowe możliwości pracy:
- w instytucjach administracyjnych i samorządach- w instytucjach administracyjnych i samorządach
terytorialnych
- w podmiotach gospodarczych
- organach organizacji społecznych
- organizacjach europejskich



Teleinformatyk

Nauka trwa 
II semestry

 Zdobędziesz nowe umiejętności: Zdobędziesz nowe umiejętności:

-uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich
-projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych
-montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych
-instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych
-administrowania sieciami teleinformatycznymi



Technik Informatyk

Nauka trwa IV semestry

 Zdobędziesz nowe umiejętności:

-montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń    -montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń    
peryferyjnych
-projektowania i wykonywania lokalnych sieci 
komputerowych, administrowania tymi sieciami
-projektowania baz danych i administrowania bazami 
danych
-tworzenia stron www i aplikacji internetowych, 
administrowania tymi stronami i aplikacjami



Elektromechanik

Nauka trwa II semestry

 Zdobędziesz nowe umiejętności:

- montowania i uruchamiania maszyn 
oraz urządzeń elektrycznych na podstawie 
dokumentacji technicznej
-oceniania stanu technicznego
maszyn i urządzeń



Elektryk 
II semestry

Technik Elektryk 
I semestr

 Zdobędziesz nowe umiejętności: Zdobędziesz nowe umiejętności:
-montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na         
podstawie  dokumentacji technicznej
-wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie 
dokumentacji technicznej
-lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji 
elektrycznych
-oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 
po montażu i naprawie
-montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń 
maszyn i urządzeń elektrycznych



NOWY KIERUNEK 

OD WRZEŚNIA 2018 R.OD WRZEŚNIA 2018 R.



TECHNIK ELEKTRONIK montuje, 

uruchamia, konserwuje oraz naprawia 

urządzenia elektryczne. Ponadto 

montuje, programuje, uruchamia             

i eksploatuje układy oraz systemy 

automatyki

TECHNIK 

ELEKTRONIK

E.06 – Wykonywanie 

instalacji urządzeń 

elektronicznych

E.20 – Eksploatacja 

urządzeń elektronicznych

Instalacje urządzeń elektronicznych

Konserwacje instalacji urządzeń 

elektronicznych

Użytkowanie urządzeń 

elektronicznych

Obsługa urządzeń elektronicznych



Liczba semestrów: 4

Tryb: zaoczny

Kwalifikacje:

E.6 – Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

E.20 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Efekty kształcenia wspólne:

Liczba godzin:

Bezpieczeństwo i higiena pracy                                                                  20    

Podstawy działalności gospodarczej 20     

Język obcy zawodowy 30

Podstawy komunikacji społecznej 20

Organizacja pracy zespołu 20

Efekty kształcenia wspólne :

Liczba godzin:

kariera 

zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach wytwarzających

urządzenia elektroniczne, w przedsiębiorstwach

instalujących urządzenia elektroniczne, w placówkach

badawczo-rozwojowych, w pracowniach i biurach

konstrukcyjno-technologicznych zajmujących się budową

urządzeń elektronicznych.

Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.

Technologia  materiałoznawstwo elektryczne 17

Elektrotechnika 38

Elektronika                                                                                                   42 

Pomiary elektryczne i elektroniczne   17

Pracownia elektryczna i elektroniczna                                                         36

Efekty kształcenia dla kwalifikacji E.6                                   

Liczba godzin:

Instalowanie urządzeń elektronicznych  130

Konserwacja instalacji urządzeń elektronicznych                                      130

Efekty kształcenia dla kwalifikacji E.20

Liczba godzin:

Użytkowanie urządzeń elektronicznych                                                    179

Obsługiwanie urządzeń elektronicznych     179

kariera 

edukacyjna

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w 

innych zawodach elektryczno-elektroniczno-

teleinformatycznych.

Wskazana jest umiejętność obsługi komputera i 

programowania oraz znajomość języków obcych.

Konieczne jest posiadanie prawa  jazdy.



Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla 

Dorosłych

 nauka trwa 3 lata 

 nauka w systemie zaocznym



Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla 

Dorosłych

 nauka trwa 2 lata

 nauka w systemie zaocznym



Operatora maszyn  w specjalności:

1. Koparki jednonaczyniowe
2. Koparko – ładowarki

Kursy nadające 

kwalifikacje zawodowe

2. Koparko – ładowarki
3. Ładowarki
4. Kierowcy wózków jezdniowych z napędem
silnikowym
5. Operatora kombajnu zbożowego

Kursy zakończone są EGZAMINEM WEWNĘTRZNYM 
(wózek i kombajn) lub PAŃSTWOWYM (koparka, ładowarka                           

i koparko-ładowarka) i wydaniem 
uprawnień ważnych w UE.



Proponowane kursy

 Języka niemieckiego
 Języka angielskiego
 Komputerowy
 Florystyczny
 Kroju i szycia
 Kadry i płace Kadry i płace
 Gotowania, kelner, barman
 Organizacja imprez cateringowych
 Pedagogiczny
 Obsługi kas fiskalnych
 Nowoczesny magazynier
 Pilota wycieczek



Atuty szkoły

 Bezpłatne Szkoły Policealne i Licea Ogólnokształcące

 wykwalifikowana profesjonalna kadra m.in.

przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

ścisła współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy 
oraz Powiatową Radą Zatrudnienia oraz Powiatową Radą Zatrudnienia 

elastyczność w tworzeniu oferty odpowiadającej
potrzebom lokalnego rynku pracy 

współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami

nowocześnie wyposażone pracownie






