
OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA KURSY I SZKOLENIA  

DLA UCZNIÓW  

ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU  

 Rozpoczynamy rekrutację  uczennic i uczniów do udziału w kursach i szkoleniach  w 

zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy:  

1. Kurs na prawo jazdy kategorii  B – dla 60 uczniów technikum architektury krajobrazu,  40 

uczniów technikum rolniczego, 80 uczniów technikum weterynarii. 

2. Kurs  gromerski – dla  50 uczniów technikum weterynarii. 

3. Kurs  spawacza metodą MAG 135 – dla 50 uczniów  technikum mechanizacji rolnictwa i 

agrotroniki. 

4. Kurs operatora kombajnu zbożowego – dla 130 uczniów technikum rolniczego – dla 

posiadających prawo jazdy kategorii B lub T. 

5. Kurs WÓZKI WIDŁOWE - dla 20 uczniów technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. 

6. Kurs INSEMINACJI - dla 20 uczniów technikum rolniczego.  

7. Kurs INSEMINACJI  - dla  20 uczniów technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. 

8. Kurs DORADZTWA DOTYCZĄCEGO ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN – dla 15 uczniów 

technikum architektury krajobrazu. 

9. Kurs FLORYSTY -  dla 50 uczniów technikum architektury krajobrazu. 

10. Szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi programów komputerowych SKETCHUP DO 

PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU dla 30 uczniów technikum 

architektury krajobrazu. 

11. Szkolenie specjalistyczne z zakresu OBSŁUGI  KAS  FISKALNYCH – dla 20 uczniów 

technikum architektury krajobrazu. 

KRYTERIA  REKRUTACJI 

 przynależność do danego kierunku nauczania, 

 predyspozycje do udziału w kursie (opinie nauczycieli) na zajęciach szkolno-                           

-zawodowych, 

 data złożenia prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych, 

 dobre wyniki w nauce, 

 ukończone 18 lat – dla chętnych na kurs na wózki widłowe, spawacza metodą MAG 

135. 

Szczegółowe kryteria rekrutacji  na poszczególne kursy i szkolenia są zamieszczone w 

REGULAMINIE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU znajdującym się na tej stronie – 

powyżej. 

OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W KURSACH I SZKOLENIA ZGŁASZAJĄ SIĘ DO 

BIURA PROJEKTU ZNAJDUJACEGO SIĘ W SIEDZIBIE 

ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU, 

ULICA KS. ST. SUCHOWOLCA 26 LUB DO SEKRETARIATU SZKOŁY. 


