Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki organizuje, kontroluje i wykonuje prace wymagające
użycia maszyn i urządzeń w produkcji rolniczej. Diagnozuje uszkodzenia, nadzoruje, wykonuje
demontaż, naprawy i montaż maszyn oraz urządzeń rolniczych do produkcji roślinnej i zwierzęcej.
Przeprowadza regulacje i próby maszyn i urządzeń. Opracowuje instrukcje doboru narzędzi do
ciągników rolniczych. Określa normy czasowe dla prac polowych.
Czyta rysunki techniczne oraz wykonuje rysunki, schematy maszyn i urządzeń. Ustala harmonogram
prac produkcyjnych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń rolniczych. Organizuje i nadzoruje zabiegi i
procesy technologiczne w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Opracowuje instrukcje dotyczące doboru
narzędzi i maszyn do ciągników rolniczych oraz silników stacjonarnych.
Diagnozuje stan techniczny maszyn i urządzeń rolniczych. Obsługuje, eksploatuje i naprawia
narzędzia, maszyn i urządzeń rolniczych. Przeprowadza regulację, próby maszyn i urządzeń rolniczych
oraz ich zespołów, określa normy czasowe napraw maszyn i urządzeń rolniczych oraz ich zespołów.
Planuje naprawy, zaopatrzenie w części zamienne, materiały pędne i smary. Organizuje i nadzoruje
pracę podległych pracowników podczas użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych,
wykorzystywanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej.
Organizuje stanowiska pracy własnej i podległych pracowników zgodnie z zasadami ergonomii,
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska. Może
konstruować maszyny i urządzenia rolnicze, prowadzić usługi agrotechniczne.
Zawód technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki umożliwia zdobycie umiejętności
kompleksowego posługiwania się nowoczesnym sprzętem rolniczym w tym obsługiwania systemów
elektronicznych oraz nawigacji satelitarnych stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach
rolniczych. Rozwój współczesnego rolnictwa wynika głównie z wprowadzania do produkcji
nowoczesnych środków technicznych. Zastępują one pracę ręczną producentów rolnych, jednak do
ich obsługi, stosowania potrzeba wysoko wykwalifikowanych pracowników. Wysokie koszty maszyn
przy stosunkowo dużym rozdrobnieniu areału gospodarstw wymuszają ich zespołowe użytkowanie
lub konieczność zamawiania wykonania specjalistycznych usług w wyspecjalizowanych
przedsiębiorstwach dysponujących sprzętem, kombajnami do zbioru roślin i nowoczesnymi
agregatami (np. do zbioru roślin na dużych powierzchniach, produkcji sianokiszonki itp.). Postęp
techniczny, wprowadzanie automatyzacji i komputeryzacji do procesu produkcji (np. obliczanie i
zadawanie dawki paszy indywidualnie dla każdej sztuki zwierząt w zależności od jej wydajności,
dawkowanie nawozu w zależności od zasobów gleby itp.) powoduje stawianie bardzo wysokich
wymagań technikowi mechanizacji rolnictwa, który musi być specjalistą w wielu dziedzinach
(informatyka, technika). Powinien także posiadać podstawową wiedzę z zakresu produkcji zwierzęcej,
roślinnej. Postępujący rozwój techniki, automatyki, wprowadzanie komputerowych systemów
sterowania powodują zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów w tym zawodzie. Analiza ofert
pracy, a także możliwość podjęcia i prowadzenia samodzielnej działalności usługowej lub
produkcyjnej, wykazała, że absolwenci tego kierunku kształcenia nie są dominującą grupą osób wśród
poszukujących pracy. Technicy mechanizacji rolnictwa mogą kontynuować edukację na uczelniach
wyższych, na wydziałach technicznych uniwersytetów przyrodniczych w różnych ośrodkach
akademickich.

Szkoła przygotowuje ucznia do kierowania pojazdem samochodowym oraz
ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z
przyczepą (przyczepami). Egzamin państwowy, wymagany do uzyskania prawa
jazdy odpowiedniej kategorii, jest przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

