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Piotr Borowiak
Prezes

wojew6dzkiego zwi4zku pszczelarzy w poznaniu
Dyrekcja Zespolu Szk6t Ponadgimnazjalnych w Sulejowie (powiat piotrk6w
Trybunalski) pragnie zachgcii ps-czerarzy z-calij porski do uzyskiwania
uprawnieri
pszczelarskich w murach naszej szkoly.

Mamy juz kilkuletnie

dodwiadc zenie w ksztalceniu w zawodach
pszczelarskich. Do dnia dzisiejszego w naszej szkole
uczyto sig tych zawodow juZ
ponad 300 sluc-haczy. Dzigki zdanym pbzyywnie lgru-irrlponad g0%
ab

solwent

ow zdobyLo dypl om y zaw o d,ow e pszcz"tirtu i teclirika p szczelarza.

W naszym programie edukacyjnym opr6cz zajg| teoretycznych i praktycznych
mamy teL szkolenia wyjazdowe:
- w styczniu lub maju - Miedzynarodowe Targi poznafskie,
- w czerwcu - Dom Pszczelarza w Kamiannej
-r62ne formy prowadzenia gospodarki
pszczelarskiej,

-

puadzierniku

pod Wars zawq.

lub listopadzie Centralne Targi Rolnicze w

Nadarzynie

Od lutego bierzqcego roku dla uczestnik6w pszczelarskich kwalifikacyjnych

kurs6w
zawodowych w ramach Regionalnego programu

operacyjnego
Wojew6dztwaN-odzkiego naIata20l4-2020irganizrj.-v 3 kirrsy
dajace dodutkoie
umiejetno6ci i uprawnienia.
Od stycznia 2016 roku nad ksrtalceniem w zawod ach pszczelarskich
w naszej'
szkole, patronat obj4l Polski Zwiqzekpszczelarski.

r

Wsp6lpracujemy

z

Zespolem Szk6l Rolniczych Centrum Ksrtalcenia

Ptaktycznego w Pszczelaej Woli w opracowaniach podstaw programorvych
nauczania
w zawodach pszczelarskich, jak te| w organizacji egzamin6w ziwodowych.

Prosimy o przedstawienie naszej oferfy pszczelarzom Wasz ego
Zwipzku,

Z pszczelarskim pozdrowieniem

Ierydszl{Hnfu**ltuy6
8/ fax (044) 6t6 21 99

97-330 Sulejow, ul. Milejowska 21

OFERTA SZKOI,Y
Juz od roku 2013 nasza szkota ksztalci

w zawodzie pszczelan i

technik

pszczelatz.

Ksztalcenie odbywa sig w formie kwalifikacyjnych kurs6w zawodowych
w systemre zaocznym:
1) prowadzenie produkcji pszczelarskiej R.04 - zaw6d pszczelarz- 572 godziny,
2) organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej R.I1 - zaw6d
technik pszczelarz- 306 godzin.
Zalgcia teoretyczne odbywaj4 sig w siedzibie szkoty, natomiast zalgciapraktyczne
na terenie Pasieki Zarodowej Mazowieckiego Centrum Hodowli Rozrodrl
Zwieruqt Sp. z o.o w tr-owiczu, kt6ra znajduje sig w miejscowoSci Kocierzowy
w gminie Gomunice. Zajgcia odbywaj4 sig co drugi tydzieh w weekendy.
Dla os6b przyjezdnych c-lkaj q tanie pokoje w o6rodkach agroturystycznych na
terenie miasta Sulejow. Sniadania, obiady kolacje mozna zjest na terenie
stol6wki szkolnej (cena obiadu 9 zhotych).
Ka2dy kurs kwalifikacyjny koriczy sig egzaminem zawodowym organizowanym
przez Okregow4 Komisjg Egzaminacyjna w tr'odz|
Sluchaczom,kt6rzy podejm4 naukg w roku szkolnym 2017120L8 oferujemy
umiejgfiro6ci i uprawnienia, w ramach dodatkowych kurs6w:
1) specjalista chor6b pszcz6N;
2) pozyskiwanie i konfekcj onowani e produktow pszczelich ;
3) produkcja pakiet6w i odklad6w pszczelich o duzych walorach uzytkowych.
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i

Podanie do szkolls moZna pobrad na naszej stronie w zakladce dokumentv. nastgpnie
Wypglnii i wyslad na oocztg mailowq. listownie lub zloz.v6 w sekreteriacie szkol.v.

.

Podstaw4 wysokiej zdawalno5ci egzamin6w zawodowych jest dobrze
wyposatontbtza szkolna i wysoko wykwalifikowani wykladowcy.

Ksztalcenie na wszystkich kursach, zarflwno
kwalifikacyjnych jak i dodatkowych jest calkowicie za
darmo.
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