
Krótkie informacje o zawodach: 

 

Cukiernik /751201/ –  Absolwent szkoły  powinien być przygotowany do wykonywania 

następujących zadań zawodowych: 

1) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych; 

2) magazynowania surowców cukierniczych; 

3)sporządzania półproduktów cukierniczych; 

2) sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych; 

3) dekorowania wyrobów cukierniczych i przygotowania do ich dystrybucji. Może być 

zatrudniony w cukierniach, zakładach gastronomicznych, ciastkarniach oraz innych zakładach 

wytwarzających artykuły cukiernicze. 

Uzyskuje kwalifikacje zawodowe: T.4.Produkcja wyrobów cukierniczych. 

Drukarz /732201/ – może być zatrudniony we wszelkiego typu drukarniach, wydawnictwach 

posiadających własne drukarnie, zakładach poligraficznych, także tych zajmujących się 

drukiem artystycznym. Drukarz to specjalista który zajmuje się prowadzeniem procesów 

drukowania na maszynach drukujących. Do jego obowiązków należy m. in. przygotowanie 

maszyn i materiałów do procesu drukowania, prowadzenie drukowania nakładu, obsługa 

maszyn drukujących a także kontrola ocena jakości produktów poligraficznych.  

Drukarz jest odpowiedzią na oczekiwania pracodawców w związku z rosnącym 

zapotrzebowaniem na specjalistów procesów drukowania w branży poligraficznej. 

Uzyskuje kwalifikacje zawodowe:A.15. Realizacja procesów drukowania z form 

drukowych. 

Fotograf /343101/– Absolwent  powinien być przygotowany do wykonywania następujących 

zadań zawodowych:  

1) organizowania planu zdjęciowego;  

2) rejestrowania obrazu;  

      3) kopiowania i obróbki obrazu  

Może pracować w agencjach, zakładach fotograficznych, wytwórniach i studiach filmowych, 

redakcjach i wydawnictwach, firmach reklamowych, zakładach prowadzących dokumentację 

fotograficzną. Fotograf to specjalista zajmujący się fotografowaniem czyli optycznym 

obrazowaniem wszelkiego rodzaju obiektów i utrwalaniem ich obrazów metodami 



chemicznymi lub elektronicznymi. W zakres działalności fotografa wchodzi także kopiowanie 

czyli powielanie fotografii. Fotograf może pracować w firmie fotograficznej albo być 

zatrudniony w firmie lub instytucji wykorzystującej fotografię w swojej działalności. Są to 

redakcje prasowe, agencje reklamowe, policja, archiwa. Fotograf posługuje się sprzętem i 

urządzeniami o różnym stopniu komplikacji i zaawansowania technicznego. 

Wielkoformatowe studyjne aparaty fotograficzne o prostej, ale solidnej i precyzyjnej 

konstrukcji współpracują z najnowocześniejszą elektroniką i optyką.  

Uzyskuje kwalifikacje zawodowe:A.20.Rejestracja i obróbka obrazu. 

Fryzjer/514101 – absolwent może być zatrudniony w zakładach fryzjerskich, świadczących 

usługi typowe dla fryzjerstwa damskiego czy męskiego lub prowadzić własną działalność w 

tym zakresie. Fryzjer sprzedaje usługi fryzjerskie; do usług fryzjerskich należy wykonywanie 

zabiegów fryzjerskich, czyli wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów, strzyżenie 

włosów, formowanie fryzur i ondulowanie oraz zmiana koloru włosów; przed każdym 

zabiegiem fryzjer przeprowadza z klientem rozmowę konsultacyjną poznając preferencje 

klienta i analizując informacje uzyskane w sposób werbalny i niewerbalny; fryzjer ustala tez 

prawidłowe proporcje w relacji między usługodawcą i usługobiorcą podczas wykonywania 

usługi; usługa fryzjerska ma charakter bezpośredni, co oznacza, że fryzjer obsługuje klienta 

bezpośrednio; usługę fryzjerską, czyli zabiegi fryzjerskie wykonuje się w salonie fryzjerskim, 

zwanym również zakładem fryzjerskim; do usługi fryzjerskiej należy również sprzedaż 

towarów, sprawdzanie towarów pod względem jakościowym i estetycznym oraz ich 

wyeksponowanie; fryzjer informuje nabywcę o walorach sprzedawanych produktów, pomaga 

nabywcy (klientowi) przy wyborze produktu oraz demonstruje produkt nabywcy; fryzjer dba 

o czystość i estetykę miejsca pracy, jak również miejsca sprzedaży, przestrzega w miejscu 

pracy warunków bezpieczeństwa i higieny (m.in. sanitarnych) oraz przepisów przeciw 

pożarowych; fryzjer zabezpiecza miejsce pracy i sprzedaży przed zniszczeniem, kradzieżą 

itp.; wszelkie zadania zawodowe, jakich podejmuje się fryzjer są wykonywane precyzyjnie, w 

oparciu o wiedzę ogólną i zawodową, umiejętności, z przestrzeganiem obowiązujących 

przepisów regulujących ten obszar zawodowy. Dodatkowe umiejętności uczniów obejmujące 

znajomość języka nowożytnego sprawiają że uczniowie mają możliwość poszukiwania 

miejsca pracy zarówno na rynku pracy krajowym jak i na rynku europejskim.  

Uzyskuje kwalifikacje zawodowe: A.19.Wykonywanie zabiegów fryzjerskich. 

 



Introligator /732301/- może podejmować pracę w drukarniach, firmach introligatorskich, 

biurze obsługi klienta, jako osoba planująca i kontrolująca produkcję poligraficzną. 

Uzyskuje kwalifikacje zawodowe:A.14.Realizacja procesów introligatorskich. 

Kucharz /512001/– może być zatrudniony w restauracjach, kawiarniach, w hotelowych 

zakładach gastronomicznych, barach szybkiej obsługi, punktach małej gastronomii, 

stołówkach, w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów 

spożywczych. Kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań 

zawodowych: przechowywania żywności, sporządzania potraw i napojów oraz wykonywania 

czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów. W zakładzie gastronomicznym 

kucharz przyjmuje surowce żywnościowe i zabezpiecza je przed zepsuciem, w odpowiedni 

sposób je magazynując lub utrwalając. Ocenia i dobiera żywność przeznaczoną do produkcji. 

Przeprowadza obróbkę wstępną i przygotowuje półprodukty do obróbki cieplnej. Stosuje 

różne metody obróbki cieplnej. Do obróbki surowców i półproduktów, ale także do 

ekspedycji potraw wykorzystuje nowoczesne urządzenia gastronomiczne. Wykańcza potrawy 

i napoje oraz porcjuje je do odpowiednich naczyń, stosując aktualne trendy w zakresie 

aranżacji potraw i napojów. Wykonując swoje zadania zawodowe dba o właściwe 

bezpieczeństwo zdrowotne sporządzanych potraw i napojów, przestrzegając procedur 

obowiązujących w gastronomii. Przestrzega także zasad racjonalnego żywienia. Stale 

aktualizuje swoją wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe szczególnie w zakresie 

towaroznawstwa żywności i nowych technologii stosowanych w gastronomii. Obsługuje 

programy komputerowe do prowadzenia gospodarki magazynowej i do rejestrowania 

zamówień kelnerskich. Kucharz może sporządzać potrawy dietetyczne oraz regionalne i z 

kuchni obcych narodów. Zajmuje się także przygotowywaniem pełnych posiłków, zarówno 

codziennych jak i okolicznościowych; przygotowuje również potrawy i napoje na przyjęcia, 

dbając o wysoki standard swoich usług. Miejscem pracy kucharza najczęściej są zakłady 

gastronomiczne typu otwartego i zamkniętego, w tym restauracje hotelowe i gastronomia 

sieciowa oraz firmy cateringowe, ale również gastronomia na statkach lub w innych środkach 

transportu itp.  

Uzyskuje kwalifikacje zawodowe: T.6.Sporządzanie potraw i napojów. 

Obuwnik /753602/ – może uzyskać zatrudnienie w przedsiębiorstwach obuwniczych w 

każdym dziale, w zakładach wytwarzających obuwie, warsztatach rzemieślniczych, 

garderobach teatrów, wytwórniach filmowych i telewizyjnych, w ramach własnej działalności 



gospodarczej. Absolwent będzie  przygotowany do wykonywania następujących zadań 

zawodowych:  

1) przygotowywania materiałów oraz opracowywania elementów obuwia;  

2) wykonywania operacji montażu cholewek;  

3) wykonywania operacji związanych z montażem i wykańczaniem obuwia.  

Uzyskuje kwalifikacje zawodowe:A.8. Wytwarzanie obuwia. 

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych /814290/– absolwent  

zyska uprawnienia do obsługi maszyn i urządzeń oraz narzędzi stosowanych w procesie 

przetwórstwa tworzyw sztucznych, kontroli procesów produkcyjnych, dokonywania 

przeglądów, regulacji oraz konserwacji maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie 

tworzyw sztucznych. 

Uzyskuje kwalifikacje zawodowe: M.3.obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa 

tworzyw sztucznych. 

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego /816003/– może  pracować 

w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, na stanowiskach pracy związanych z obsługą 

maszyn i urządzeń w kolejnych etapach procesu technologicznego. Obsługuje maszyny i 

urządzenia na wszystkich etapach produkcji wyrobów spożywczych. Dobiera surowce, 

dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów spożywczych i 

przygotowuje do produkcji, dobiera parametry technologiczne do produkcji wyrobów 

spożywczych. Użytkuje maszyny i urządzenia do przygotowania surowców, dodatków do 

żywności i materiałów pomocniczych oraz do produkcji wyrobów spożywczych, ich 

konfekcjonowania, 

pakowania i magazynowania, a także środki transportu wewnętrznego. Wykonuje czynności 

związane z procesem produkcji, magazynowaniem i ekspedycją wyrobów spożywczych. 

Ocenia organoleptycznie surowce, półprodukty, wyroby gotowe i dodatki do żywności. 

Dokumentuje przebieg pracy maszyn i urządzeń zgodnie z procedurami HACCP, przestrzega 

zasad GMP i GHP w procesie produkcji, magazynowania i przygotowania do wysyłki 

wyrobów spożywczych. Ze względu na różnorodność produkcji w przemyśle spożywczym, 

na początku okresu kształcenia ukierunkowuje się na obsługę maszyn i urządzeń związanych 

wybranym działem produkcji artykułów spożywczych. Ukierunkowanie to jest związane z 

potrzebami lokalnego rynku pracy oraz zainteresowaniami uczniów, np. obsługa maszyn i 

urządzeń do przetwórstwa owoców i warzyw, obsługa maszyn i urządzeń do produkcji 

cukierniczej, obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa mleczarskiego. 



 

Uzyskuje kwalifikacje zawodowe: T.2. Produkcja wyrobów spożywczych z 

wykorzystaniem maszyn i urządzeń. 

Operator urządzeń przemysłu chemicznego/ 813134/– może prowadzić konserwację 

maszyn, urządzeń, aparatury i sprzętu do produkcji i przetwórstwa chemicznego, obsługiwać 

i nadzorować urządzenia przetwarzające substancje chemiczne.  

Uzyskuje kwalifikacje zawodowe:A.6. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu 

chemicznego 

Optyk-mechanik /731104/– Absolwent będzie  przygotowany do wykonywania 

następujących zadań zawodowych: 1) przygotowywania materiałów i elementów optycznych 

do montażu; 2) wykonywania elementów układów, przyrządów optycznych i 

optoelektronicznych; 3) wykonywania montażu elementów układów i przyrządów 

optycznych; 4) wykonywania napraw elementów układów i przyrządów optycznych. Może 

być zatrudniony w zakładach usługowych, rzemieślniczych, produkujących sprzęt 

optomechaniczny, punktach serwisowych, firmach użytkujących sprzęt optyczny i 

optoelektroniczny, np. w branżach: optycznej, fotograficznej, geodezyjnej.  Do głównych 

zadań wykonywanych przez optyka mechanika zalicza się dobieranie, przygotowanie do 

montażu i montowanie elementów i zespołów sprzętu optycznego i optoelektronicznego oraz 

justowanie zmontowanego sprzętu. Zajmuje się konserwacją i naprawą sprzętu optycznego i 

optoelektronicznego posługując się narzędziami i urządzeniami ślusarsko-montażowymi oraz 

przyrządami kontrolno-pomiarowymi. Może też prowadzić sprzedaż części oraz udzielać 

porad w zakresie użytkowania sprzedawanego sprzętu. Zawód optyka mechanika wymaga 

sprawności manualnych, cierpliwości, spostrzegawczości oraz komunikatywności. Ważny jest 

dobry wzrok, rozróżnianie kolorów i spostrzegawczość. Optycy mechanicy pracują w 

pomieszczeniach zamkniętych, czystych, z dobrym oświetleniem i stałą temperaturę na 

uniwersalnych i specjalistycznych stanowiskach. Może wykonywać prace na stanowiskach 

monterów, konserwatorów aparatury optycznej i pomiarowej, justerów i kontrolerów 

urządzeń.  

Uzyskuje kwalifikacje zawodowe:M.14.Montaż i naprawa elementów i układów 

optycznych. 



Piekarz/ 751204/ – może pracować w piekarniach, ciastkarniach lub uruchomić własną 

działalność produkcyjną. 

Uzyskuje kwalifikacje zawodowe:T.3. Produkcja wyrobów piekarskich. 

Sprzedawca/522301/ – absolwenci mogą pracować jako sprzedawcy, akwizytorzy, 

kierownicy sklepów, w punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej. 

Uzyskuje kwalifikacje zawodowe:A.18. Prowadzenie sprzedaży. 

Wędliniarz/751107/ – absolwent uzyska pracę w ubojniach, zakładach mięsnych, 

garmażeryjnych, sklepach. należy dostarczanie na rynek mięsa i przetworów mięsnych dobrej 

jakości o wysokich walorach zdrowotnych zaspokajających wymagania każdego konsumenta. 

Aby to osiągnąć, pracownicy zakładu przetwórstwa mięsa, muszą zadbać o surowce 

najwyższej jakości, odpowiednio je przechować i przygotować do przetwarzania. Głównym 

zadaniem wędliniarza jest produkowanie szerokiego asortymentu wędzonek, kiełbas, wędlin 

podrobowych i produktów blokowych, konserw, tłuszczów jadalnych oraz produkowanie 

mięsa do handlu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Produkcja w 

zakładzie przetwórstwa mięsa jest wysoko zmechanizowana, opiera się na tradycyjnych 

recepturach jak i nowoczesnych technologiach. 

Uzyskuje kwalifikacje zawodowe:T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych. 

Zegarmistrz/731106/ – może  pracować w prawie wszystkich zawodach techniki konstrukcji 

precyzyjnych, gdzie wytwarza się, konserwuje i naprawia mechaniczne, elektryczne lub 

elektroniczne urządzenia licznikowe lub rejestrujące (gospodarka wodna, gazowa, 

elektryczna, itp.). Zegarmistrz wykonuje zadania związane z przyjmowaniem zleceń na 

naprawę, diagnozowanie przyczyn nieprawidłowej pracy, regulację, czyszczenie i 

konserwację zegarów i zegarków. Ponadto wykonuje zadania związane z montażem zegarków 

oraz oceną jakości wykonanego montażu i naprawy. Wykonując zadania zawodowe, 

organizuje stanowisko pracy, korzysta z dokumentacji technicznej, prowadzi dokumentację 

świadczonych usług oraz współpracuje z przełożonymi i współpracownikami. Większość 

zleceń, jakie wykonuje zegarmistrz, wymaga realizacji występujących po sobie zadań 

zawodowych. Przyjmując zlecenie, zegarmistrz komunikuje się z klientem, dokonuje 

wstępnej diagnozy przyjętego do naprawy zegarka, ocenia zakres usługi i szacuje jej koszty. 

W zakres usługi może wchodzić naprawa, regulacja lub czyszczenie i konserwacja. Na 

następnym etapie wykonuje więc te zadania na stanowisku zorganizowanym zgodnie z 



zasadami bhp, ppoż. i ochrony środowiska. Przy realizacji zadań korzysta z dokumentacji 

technicznej lub serwisowej, niekiedy, wprowadzając różnorodne rozwiązania innowacyjne. W 

usługowych lub usługowo-produkcyjnych zakładach zegarmistrzowskich o wieloosobowej 

obsłudze zegarmistrz może wykonywać zadania związane ze stanowiskiem kierownika, w 

szczególności polegające na organizacji stanowisk pracy podległych pracowników, 

nadzorowaniu ich pracy, prowadzeniu dokumentacji i rozliczeń finansowych świadczonych 

usług, a także działalności marketingowej. Zegarmistrz powinien charakteryzować się 

sprawnością manualną, koordynacją wzrokowo-ruchową, ostrością wzroku, koncentracją 

uwagi oraz zdolnością do pracy w monotonnych warunkach. Charakter pracy wymaga także 

dokładności, systematyczności, cierpliwości i samokontroli. Niekiedy usługa naprawy lub 

regulacji zegara/zegarka dotyczy oryginalnych produktów wiodących firm 

zegarmistrzowskich. Zegarmistrz może naprawiać zegary antyczne, w tym z wykorzystaniem 

metali szlachetnych i kamieni szlachetnych. Zegarmistrza powinno charakteryzować 

zainteresowanie wiedzą na temat wyrobów wiodących firm zegarmistrzowskich. Jego 

stanowisko powinno być wyposażone w katalogi tych firm. 

Uzyskuje kwalifikacje zawodowe:M.13.Naprawa zegarów i zegarków. 

Złotnik – jubiler/731305/-  może zajmować się wytwarzaniem, naprawą, konserwacją 

wyrobów jubilerskich i przedmiotów wartościowych, obróbką i oprawą kamieni, wyceną i 

sprzedażą wyrobów jubilerskich. Zawód złotnika-jubilera może być wykonywany w ramach 

samodzielnie prowadzonej działalności lub na podstawie umowy o pracę. Typowym 

miejscem wykonywania zawodu jest pracownia złotniczo-jubilerska lub sklep zajmujący się 

sprzedażą biżuterii, gdzie może zajmować następujące typowe stanowiska pracy: złotnik, 

jubiler, złotnik-jubiler czy mistrz złotnictwa.  

Absolwent  powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:  

1) wykonywania wyrobów złotniczych i jubilerskich z metali szlachetnych i ich stopów;  

2) oprawiania kamieni jubilerskich;  

3) wykonywania napraw i przerabiania wyrobów złotniczych i jubilerskich. 

Uzyskuje kwalifikacje zawodowe:S.1.Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i 

jubilerskich. 


