
Ramowe założenia przygotowania i przeprowadzenia kursu operatorów  

kombajnów zbożowych i sieczkarni samojezdnych 

 

 

1. Liczba uczestników – ok. 20 osób. 

 

2. Czas trwania kursu – 90 godzin lekcyjnych (przyjmuje się, że czas jednej godziny 

lekcyjnej = 45 minutom zegarowym), w tym: 

a. 50 godziny zajęć teoretycznych; 

b. 20 godzin zajęć praktycznych (5 godzin na uczestnika); 

c. 20 godzin (1 godzina na 1 uczestnika) jazdy kombajnem. 

 

3. Zajęcia odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych (w porze popołudniowej lub 

w soboty); 

 

4. Termin realizacji kursu:  

a. kurs przeprowadzony zostanie w okresie od 10 marca 2020 r. do 9 kwietnia 2020 r. 

b. dokładny harmonogram zajęć zostanie przedstawiony uczestnikom celem uzgodnienia 

podczas pierwszego spotkania. 

 

5. Na zajęcia uczestnicy dojeżdżają we własnym zakresie. 

 

6. Pomieszczenia do przeprowadzenia kursu muszą: 

a. być przystosowane do liczby uczestników kursu i spełniać wymogi bhp i ppoż; 

b. być wyposażone w odpowiednie narzędzia, urządzenia, sprzęt i pomoce dydaktyczne 

niezbędne do prawidłowej realizacji kursu; 

c. posiadać zaplecze socjalne i sanitarne. 

 

7. Przeprowadzenie zajęć teoretycznych odbywać się będzie w siedzibie Zespołu Szkół 

Rolniczo – Budowlanych im. Synów Pułku znajdującym się przy ul. 1 Maja 1 w Lesznie, 

po uprzednim ustaleniu warunków udostępnienia pomieszczeń z dyrektorem szkoły. 

 

8. Program kursu stanowi załącznik nr. 1 do niniejszego dokumentu. 

 

9. Rekrutacja uczestników kursu zostanie dokonana przez organizatora. 

 

10. Organizatorem kursu jest Zespół Szkół Rolniczo – Budowlanych im. Synów Pułku 

znajdujący się przy ul. 1 Maja 1 w Lesznie, natomiast realizatorem kursu jest podmiot 

zewnętrzny uprawniony do prowadzenia kursu i  zobowiązany do prowadzenia 

następującej dokumentacji przebiegu zajęć:  

a. harmonogramu zajęć; 

b. dzienników zajęć edukacyjnych zawierających:  

- nazwę i zakres kursu; 

- listę uczestników; 

- cele kursu; 

- programu kursu określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar czasowy,  

z uwzględnieniem części teoretycznej i części praktycznej; 

c. protokołu z przebiegu egzaminu wewnętrznego, który zawiera imienny wykaz osób, 

które ukończyły zajęcia, nie ukończyły zajęć, nie zdały egzaminu, bądź nie przystąpiły 



do egzaminu oraz rejestru wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie zajęć  

i nabycie kompetencji podpisany przez uczestników kursu. 

 

11. Bezpośrednio po zakończeniu zajęć musi być przeprowadzony egzamin końcowy.  

 

12. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy nabywają kompetencje 

operatora kombajnu zbożowego i sieczkarni samojezdnej. 

 

13. Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu kursu 

wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 

poz. 1632) wraz z suplementem, które w swojej treści musi zawierać co najmniej 

wymienione elementy:  

a. imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika kursu; 

b. nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej kurs; 

c. formę i nazwę kursu; 

d. okres trwania kursu; 

e. miejsce i datę wydania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu i uzyskanie 

kompetencji; 

f. tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych; 

g. podpis osoby upoważnionej. 

 


