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Technik przemysłu mody 
Specjalista w tym zawodzie 
umie: 
a projektować i wykonywać 
wyroby odzieżowe 
a zorganizować procesy wy-
twarzana wyrobów odzieżo-
wych 
a zorganizować działania 
związane z marketingiem 
i sprzedażą wyrobów 

Technik usług fryzjerskich 
Jest przygotowany do: 
a wykonywania zabiegów 
pielęgnacyjnych włosów: 
strzyżenia, formowania fryzur 
i ondulowania 
a zmiany koloru włosów 
a projektowania fryzur 
a wykonywania stylizacji fry-
zur z wykorzystaniem technik 
wizualizacji  

Fryzjer 
Specjalista w tym zwodzie 
umie: 
a wykonać zabiegi pielęgna-
cyjne włosów: strzyżenie wło-
sów, formowanie fryzur i on-
dulowanie 
a zmienić kolor włosów 

Krawiec 
Jest przygotowany do: 
aprojektowania i wytwarzania 
wyrobów odzieżowych z róż-
nych rodzajów materiałów 

Technik stylista  
to osoba, która: 
a projektuje wyroby odzie-
żowe 
a prowadzi analizy kolory-
stycznej typu urody, 
a dobiera ubiór, dodatki, fry-
zury i makijaż do sylwetki 
klienta i okazji 
a obsługuje maszyny i urzą-
dzenia stosowane podczas 
wytwarzania wyrobów odzie-
żowych 

Zegarmistrz 
Absolwent szkoły będzie 
przygotowany do: 
a diagnozowania przyczyn 
nieprawidłowości pracy zega-
rów i zegarków 
a wykonywania konserwacji 
i regulacji zegarów i zegarków; 
a  wykonywania napraw ze-
garów i zegarków 

Technik ceramik 
Absolwent będzie przygoto-
wany do: 
a  posługiwania się dokumen-
tacją technologiczną wyro-
bów ceramicznych 
a posługiwania się katalo-
gami wzorów elementów de-
koracyjnych wyrobów cera-
micznych 
a sporządzania odręcznych 
szkiców zdobień elementów 
i wyrobów ceramicznych 

a dobierania surowców i pół-
produktów do produkcji 
szkliw i farb ceramicznych 
oraz do odpowiednich technik 
zdobienia wyrobów ceramicz-
nych 
a planowania procesów pro-
dukcji wyrobów ceramicz-
nych 

Złotnik- Jubliler 
Absolwent szkoły będzie 
przygotowany do 
a  wykonywania wyrobów 
złotniczych i jubilerskich z me-
tali szlachetnych i ich stopów 
a wykonywania opraw ka-
mieni jubilerskich 

a wykonywania napraw 
i przeróbek wyrobów złotni-
czych i jubilerskich 

Zdobnik ceramiki 
Absolwent będzie przygoto-
wany do: 
a posługiwania się  
dokumentacją technolo-
giczną wyrobów ceramicz-
nych 
a posługiwania się katalo-
gami wzorów elementów de-
koracyjnych wyrobów cera-
micznych 
a sporządzania odręcznych 
szkiców zdobień elementów 
i wyrobów ceramicznych 

a dobierania surowców i pół-
produktów do produkcji 
szkliw i farb ceramicznych 
oraz do   odpowiednich tech-
nik zdobienia wyrobów cera-
micznych 
a dobierania techniki zdobie-
nia do rodzaju dekoracji; 
- stosowania różnych technik 
zdobienia wyrobów ceramicz-
nych 

Kowal  
Absolwent będzie umiał:  
a wykonywać i naprawiać 
wyroby kowalskie metodą ku-
cia ręcznego 
a wykonywać wyroby kowal-
skie metodą kucia maszyno-
wego 

Technik renowacji elementów 
architektury: 
Absolwent będzie przygoto-
wany do:  
a wykonywania oraz reno-
wacji sztukatorskich i kamie-
niarskich elementów archi-
tektury 
a wykonywania renowa-
cji murów nieotynkowa-
nych, tynków i powłok ma-
larskich  
a wykonywania renowacji 
okładzin ceramicznych i ka-
miennych 
aorganizowania i realizacji 
prac renowatorskich

Usługi i Rzemiosło artystyczne 

Technik  
mechatronik 
Jest przygotowany do: 
a eksploatacji urządzeń i sys-
temów mechatronicznych 
a projektowania i programo-
wania urządzeń i systemów 
mechatronicznych  
a tworzenia dokumentacji 
technicznej  

Technik  
mechanik 
Potrafi: 
a wykonać montaż urządzeń 
i systemów mechatronicz-
nych, mechanicznych, pneu-
matycznych, hydraulicznych, 
elektrycznych i elektronicz-
nych  
a zamontować i obsługiwać 
maszyny 
a użytkować obrabiarki skra-
wające 
a wykonać i naprawić ele-
menty maszyn, urządzeń i na-
rzędzi 
a organizować i nadzorować 
procesy produkcji maszyn 
i urządzeń  

Technik urządzeń 
 dźwigowych 
Jest przygotowany do: 
a montażu i konserwacji 
urządzeń dźwigowych, orga-
nizacji prac związanych z bu-
dową, montażem i konserwa-
cją urządzeń dźwigowych  

Technik  
mechanik lotniczy 
Jest przygotowany do: 
a kompleksowej obsługi linio-
wej i hangarowej różnego ro-
dzaju statków powietrznych  

Blacharz 
Potrafi: 
a wykonać, naprawić i kon-
serwować elementy, wyroby 
oraz pokrycia z blachy 
a wykonać połączenia ele-
mentów metalowych i nieme-
talowych  

 Ślusarz 
Potrafi: 
a wykonać i naprawić ele-
menty maszyn, urządzeń i na-
rzędzie metodą obróbki ręcz-
nej i obróbki maszynowej  

Operator obrabiarek  
skrawających  
Specjalista w tym zawodzie 
umie: 
a przygotować konwencjo-
nalne obrabiarki skrawające 
do obróbki 
a wykonać obróbkę na kon-
wencjonalnych obrabiarkach 
skrawających 
a przygotować obrabiarki ste-
rowane numerycznie do ob-
róbki 
a wykonać obróbkę na obra-
biarkach sterowanych nume-
rycznie  

Technik  optyk 
Potrafi: 
a dopasować elementy do bu-
dowy sprzętu optycznego 
i optoelektronicznego na pod-
stawie dokumentacji tech-
nicznej 
a dobrać narzędzia do wyko-
nania elementów układów 
i przyrządów 
a wykonać szkła według zle-
conych parametrów 
a rozpoznać oko miarowe 
i wady wzroku, określić funk-
cje poszczególnych części oka 
i wady w budowie oka 
a pomóc klientowi w wybo-
rze oprawek okularowych  

Technik  
urządzeń i systemów 
 energetyki odnawialnej 
Specjalista w tym zawodzie 
jest przygotowany do: 
a organizowania montażu 
urządzeń i systemów energe-
tyki odnawialnej 
a sporządzanie kosztorysów, 
ofert i umów dotyczących 
montażu urządzeń i syste-
mów energetyki odnawialnej 
a wykonania montażu urzą-
dzeń i systemów energetyki 
odnawialnej, monitorowania, 
konserwowania oraz napra-
wiania tych urządzeń i syste-
mów   

Mechatronik 
Potrafi: 
a montować elementy, po-
dzespoły i zespoły mecha-
niczne, neumatyczne, hy-
drauliczne, elektryczne , elek-
troniczne 
a przeprowadzić rozruch 
i konserwację urządzeń i sys-
temów mechatronicznych 
a obsługiwać interfejs użyt-
kownika służący komuniko-
wani się urządzenia z operato-
rem 
a obsługiwać i stworzyć opro-
gramowanie komputerowe 
urządzenia  

Technik chłodnictwa 
 i klimatyzacji  
Jest przygotowany do: 
a montażu, eksploatacji 
i konserwacji urządzeń i insta-
lacji chłodniczych 
a naprawy urządzeń i instala-
cji chłodniczych 
a montażu, eksploatacji 
i konserwacji urządzeń i insta-
lacji klimatyzacyjnych i pomp 
ciepła  

Technik awionik  
Absolwent będzie przygoto-
wany do:  
a wykonywania oceny tech-
nicznej statków powietrz-
nych  
a wykonywania obsługi li-
niowej statków powietrznych 

a wykonywania napraw wy-
posażenia awionicznego 
i elektrycznego statków po-
wietrznych 

Elektromechanik  
Absolwent zajmuje się monta-
żem, kontrolą i naprawą ukła-
dów elektrycznych w samo-
chodach 

Operator maszyn 
 i urządzeń odlewniczych  
Absolwent będzie przygoto-
wany do:  
a wykonywania odlewów 
różnymi metodami 
a przygotowywania materia-
łów wsadowych oraz topienia 
stopów metali w piecach od-
lewniczych 

Technik spawalnictwa   
Będzie umiał:  
a opracować dokumentację 
technologiczną spajania,  
a dobierać materiały dodat-
kowe do spajania  
a zapewnić utrzymanie 
sprawności maszyn i urzą-
dzeń w produkcji spawalni-
czej  
a projektować technologiczne 
procesy spawania  
a organizować i nadzorować 
przygotowanie produkcji oraz 
przebiegu spawania 
zgrzewania i cięcia termicz-
nego różnych materiałów

Mechanika i Mechatronika

Technik stylista to również ciekawa opcja 
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Technik mechaniki lotniczej to wymagająca, ale niezwykle cie-
kawa profesja 
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SZACUN DLA ZAWODOWCÓW

Technik ekonomista 
Posiada między innymi umie-
jętność:  
aorganizowania działalności 
gospodarczej i obliczania po-
datków, dokumentowania i  
ewidencjonowania operacji go-
spodarczych 
aprowadzenia spraw ka-
drowo-płacowych, sporządza-
nia sprawozdań finansowych 
i inwentaryzacji 
aanalizy systemów ekono-
micznych i ich wpływu na poli-
tykę gospodarczą 
aopracowywania strategii firm 
i instytucji oraz budżetu pod-
miotu 

Technik rachunkowości 
Specjalista w tym zawodzie bę-
dzie potrafił: 
a  prowadzić rachunkowość 
 a dokumentować i ewidencjo-
nować operacje gospodarcze  
a  prowadzić i rozliczać inwen-
taryzacje  
a  sporządzać sprawozdania fi-
nansowe i przeprowadzać ana-
lizę finansową 
a  rozliczać wynagrodzenia 
i daniny publiczne  
a  sporządzać dokumenty doty-
czące między innymi rozliczeń 
z Zakładem Ubezpieczeń Spo-
łecznych i innymi podmiotami

Ekonomia 
i Administracja 


