


GIMNAZJALISTO

	 Przed	 tobą	 bardzo	 ważna	 decyzja	 -	 wybór	 	 szkoły	 
ponadgimnazjalnej,	 a	 zarazem	 przyszłej	 drogi	 zawodowej.	 
Zespół	 Szkół	 Technicznych	 w	 Leżajsku	 oferuje	 Ci	 kształcenie 
w	 technikum	 lub	 szkole	 branżowej	 I	 stopnia,	 
w	 poszukiwanych	 na	 rynku	 pracy	 zawodach.	 W	 trakcie	 nauki	
przygotowujemy	 naszych	 uczniów	 do	 studiów,	 wejścia	 na	 rynek	
pracy,	 rozwijamy	 ich	 pasje,	 zainteresowania,	 kształtujemy	 dojrzałą	
osobowość,	 rozwijamy	 odpowiedzialne	 i	 przedsiębiorcze	 postawy.	
Kształtujemy	 przyszłość	 młodego	 człowieka.	 Aby	 mieć	 aktualną	 
i	 rzetelną	 wiedzę	 na	 temat	 zawodów,	 sięgnij	 do	 przygotowanego	 dla	
Ciebie	 folderu.	 Znajdziesz	 w	 nim	 opisy	 poszczególnych	 kierunków	 
z	uwzględnieniem	takich	informacji	 jak:	specyfika	poszczególnych	zawodów,	
rodzaje	 kwalifikacji,	 które	 można	 zdobyć	 w	 danym	 zawodzie,	 wymagania	
wobec	kandydatów	zainteresowanych	określonym	kierunkiem.	

Życzę	 Ci	 Drogi	 Gimnazjalisto	 przemyślanej	 i	 trafnie	 podjętej	 decyzji.	 Drzwi	
naszej	szkoły	są	dla	Ciebie	szeroko	otwarte.

	 	 	 	 	 	 	 Dyrektor	Szkoły
	 	 	 	 	 	 	 	Halina	Samko
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	 Nauka	w	 technikum	trwa	cztery	 lata.	Szkoła	 łączy	zalety	kształcenia	
zawodowego	i	ogólnego.	Kończąc	technikum	młody	człowiek	może	uzyskać	
świadectwo	 maturalne	 i	 dyplom	 zawodowy.	 W	 programie	 nauczania	 są	
zarówno	 przedmioty	 ogólne,	 jak	 i	 zawodowe.	 50%	 zajęć	 realizowanych	 
w	 kształceniu	 zawodowym	 stanowi	 kształcenie	 praktyczne.	 W	 technikach,	
dla	 poszczególnych	 zawodów,	 wyodrębniono	 dwie	 kwalifikacje.	 W	 trakcie	
nauki	 uczeń	 zdaje	 egzaminy	 i	 otrzymuje	 	 świadectwo	 potwierdzające	 daną	
kwalifikację	zawodową.	
	 Po	 ukończeniu	 szkoły	 otrzymuje	 dyplom	 potwierdzający	 kwalifikacje	
zawodowe.	 Jednocześnie	 uczeń	 jest	 przygotowywany	 do	 egzaminu	
maturalnego,	a	po	jego	zdaniu	ma	otwarte	drzwi	zarówno	na	studia	wyższe,	
jak	i	na	rynek	pracy.		Absolwenci	technikum	to	dla	pracowdawców	pożądani	
kandydaci	 do	 zatrudnienia.	 Technikum	 zapewnia	 dobre	 przygotowanie	 do	
wyższych	studiów	technicznych.	Absolwent	może	łączyć	pracą	zawodową	ze	
studiami.

	 Nauka	w	szkole	branżowej	I	stopnia	trwa	trzy	lata.	Program	przewiduje	
zarówno	 przedmioty	 zawodowe,	 jak	 i	 ogólne.	Szkolenie	 zawodowe	 odbywa	
się	w	 formie	 praktycznej	 nauki	 zawodu	 i	ma	miejsce	w	 szkole,	w	 pracowni	
praktycznej	 nauki	 zawodu	 lub	 dla	 określonych	 zawodów	 u	 pracodawcy.	 
W	 szkole	 branżowej	 wyodrębniono	 jedną	 kwalifikację.	 Po	 ukończeniu	
szkoły	 i	zdaniu	egzaminu	z	danej	kwalifikacji,	 	absolwent	otrzymuje	dyplom,	
umożliwiający	podjęcie	pracy.	
	 Po	 ukończeniu	 szkoły	 branżowej	 I	 stopnia,	 istnieje	 możliwość	
kontynuowania	nauki	w	dwuletniej	 szkole	branżowej	 II	 stopnia	 lub	w	 liceum	
ogólnokształcącym	dla	dorosłych	(począwszy	od	II	klasy)	oraz	podnoszenie	
kwalifikacji	 zawodowych	 na	 kursach	 kwalifikacyjnych.	 W	 szkole	 branżowej	 
I	stopnia	dużą	liczbę	godzin	stanowią	zajęcia	praktyczne,	które	służą	przede	
wszystkim	nabywaniu	kompetencji	zawodowych.

Co	powinienieś	wiedzieć	o	technikum?

Co	powinienieś	wiedzieć	o	szkole	branżowej	I	stopnia?
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PROGI	PUNKTOWE 
TECHNIKUM

Nazwa	zawodu Przewidywany	
próg	pkt.

Punktowane
przedmioty

technik	pojazdów	samochodowych
technik	elektronik
technik	informatyk
technik	mechatronik
technik	urządzeń	i	systemów	energetyki	
odnawialnej
technik	mechanik	(spec.	spawalnictwo)
technik	mechanik	(spec.	obrabiarki	sterowane
numerycznie)

100

j.	polski
matematyka

fizyka
j.	obcy

technik	żywienia	i	usług	gastronom	icznych
technik	mechanizacji	rolnictwa	i	agrotroniki 80

j.	polski
matematyka
biologia
j.	obcy

technik	hotelarstwa
technik	handlowiec 80

j.	polski
matematyka
geografia
j.	obcy



Technik	 elektronik	 to	 specjalista	 zajmujący	 się	 instalacją,	 montażem,	
konserwacją	 i	 naprawą	 aparatury	 elektronicznej,	 między	 innymi	 systemów	
alarmowych,	telefonów	komórkowych,	telewizji	satelitarnej	i	naziemnej,	kamer	
video,	domofonów,	napędów	bram	i	innych	rozwiązań	typu	„inteligentny	dom”	
oraz	serwisowniem	urządzeń	elektrotechnicznych	i	elektronicznych.
Elektronik	 znajdzie	 pracę	 w	 przedsiębiorstwach	 wytwarzających	 
i	 instalujących	 urządzenia	 elektroniczne,	 firmach	 instalatorskich, 
w	 pracowniach	 i	 biurach	
konstrukcyjno	 -	 technologicznych	
zajmujących	 się	 budową	 urządzeń	
elektronicznych.	 Może	 odpowiadać	
za	 utrzymanie	 ruchu	 w	 zakładach	
wytwórczych	 i	 naprawczych,	 gdzie	
są	 szeroko	 stosowane	 urządzenia	
elektroniczne,	 a	 także	 prowadzić	
własną	działalność	gospodarczą.	
Wiedzę	 teoretyczną	 i	 praktyczną	
z	 montażu	 i	 obsługi	 sprzętu	
elektronicznego	 uczniowie	 poznają	 
w	 pracowni	 elektronicznej.	 Wyposażona	 jest	 ona	 m.in.	 w	 urządzenia	
systemu	 alarmowego,	 urządzenia	 do	 monitoringu,	 telewizji	 przemysłowej	 
i	satelitarnej,	domofonów,	układów	sterowania	itp.	Pracownia	posiada	bardzo	
rozbudowany	zestaw	modułów	ćwiczeniowych,	na	których	uczniowie	poznają	
zasady	 budowy,	 działania	 i	 obsługi	 podstawowych	 układów	 wchodzących	
w	 skład	 wszystkich	 urządzeń	 elektronicznych,	 sposobów	 projektowania,	
konstruowania	i	wykonania	układów	elektronicznych.	Uczniowie	wykorzystują	
specjalistyczne	 oprogramowanie	 komputerowe	 „Eagle”,	 „Altium	 Designer”	 
i	poznają	zasady	projektowania.
W	zawodzie	technik	elektronik	uczeń	zdobywa	kwalifikacje:
-	Montaż	oraz	instalowanie	układów	urządzeń	elektronicznych,
-	Eksploatacja	urządzeń	elektronicznych.

TECHNIK	ELEKTRONIK 
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Technik	informatyk	zajmuje	się	specjalnościami	z	branży	IT	takimi	jak	naprawa	
sprzętu	 komputerowego,	 budowa	 i	 administracja	 sieci	 komputerowych,	
projektowanie	stron	i	aplikacji	internetowych,	programowanie.
Absolwenci	 technikum	 informatycznego	 są	 przygotowani	 do	 podjęcia	 pracy	
jako	 serwisanci	 w	 firmach	 usługowych,	 w	 których	 dokonuje	 się	 naprawy	 
i	konfiguracji	komputerów,	laptopów,	drukarek,	tabletów.	Jako	administratorzy	
sieci	komputerowych,	mają	możliwość	zatrudnienia	w	firmach	przemysłowo-
produkcyjnych.		Znając	języki	programowania,		mogą	pracować	jako	programiści	
i	projektanci	aplikacji	oraz	stron	internetowych.	Po	ukończeniu	tego	kierunku,	
mogą	również		pracować	jako	graficy	komputerowi	w	firmach	poligraficznych	 
i	 reklamowych	 oraz	 administratorzy	 baz	 danych.	 Zajęcia	 ogólnokształcące	 
i	 zawodowe	 odbywające	 się	 w	 bardzo	 dobrze	wyposażonych	 pracowniach,	
dają	 podstawy	 do	 kontynuacji	 nauki	 na	 studiach	 wyższych	 w	 kierunkach	
informatycznych	i	pokrewnych.
Wszystkie	 zajęcia	 odbywają	 się	 w	 formie	 zajęć	 teoretycznych	 
i	 ćwiczeń	 praktycznych.	 Pracownia	 sieci	 i	 urządzeń	 techniki	 komputerowej	
wyposażona	 jest	 w	 sprzęt	 pozwalający	 nabyć	 umiejętności	 z	 zakresu	
serwisowania	 komputerów	 stacjonarnych,	 laptopów,	 skanerów.	
Wykorzystywana	 jest	 ona	 rownież	 do	 projektowania	 sieci,	 konfiguracji	

TECHNIK	INFORMATYK

urządzeń	 sieciowych	 (routerów,	 switch’ów,	 access	
pointów)	 i	 do	 administrowania	 operacyjnymi	
systemami	 serwerowymi	 (windows	 server,	 linux).	 
W	pracowni	baz	danych	i	aplikacji	internetowych	znajduje	się	
18	 stanowisk	wyposażonych	w	 komputery	 nowej	 generacji	 
z	 tabletami	 graficznymi,	 przeznaczonymi	 do	 projektowania	
aplikacji	 internetowych,	 tworzenia	 grafiki	 i	 animacji	
komputerowej	2D	i	3D,	przetwarzania	dźwięku.	
W	zawodzie	technik	informatyk	uczeń	zdobywa	kwalifikacje:
-	 	Montaż	 i	eksploatacja	systemów	komputerów,	 	urządzeń	
peryferyjnych	i	sieci,
-	 Programowanie,	 tworzenie	 i	 administrowanie	 stronami	
internetowymi	i	bazami	danych.
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Technicy	 urządzeń	 i	 systemów	 energetyki	 odnawialnej	 są	
przygotowywani	 do	 organizowania	 i	 wykonywania	 prac	 związanych	 
z	 montażem,	 eksploatacją,	 konserwacją,	 naprawą	 i	 obsługą	 urządzeń	 
i	 systemów	 pozyskujących	 energię	 ze	 źródeł	 o	 charakterze	
niekonwencjonalnym	–	słońce,	wiatr,	woda,	biomasa,	czyli	tzw.	źródeł	energii	
odnawialnej.	Uczniowie	poznają	budowę,	zasadę	działania	oraz	uruchamiają	
nowoczesne	urządzenia	i	systemy	energetyki	odnawialnej.	
Absolwenci,	 ze	 względu	 na	 wszechstronne	 przygotowanie	 w	 obszarze	
instalacji	 energetyki	 słonecznej,	 wiatrowej,	 wodnej,	 geotermalnej	 oraz	
technologii	 energetycznego	 wykorzystania	 biomasy,	 mogą	 znaleźć	
zatrudnienie	 zarówno	 na	 stanowiskach	 związanych	 z	 montażem	 instalacji	
wyposażonych	 w	 urządzenia	 energetyki	 odnawialnej,	 jak	 i	 stanowiskach	
nadzoru	 technicznego	 nad	 utrzymaniem	 prawidłowego	 funkcjonowania	
instalacji	energetyki	odnawialnej.
Nauka	zawodu	oraz	zdobywanie	wiedzy	i	umiejętności	odbywa	się	w	pracowni	
wyposażonej	w	najnowocześniejsze	urządzenia	i	systemy	tej	branży,	takie	jak:
-		kolektory	słoneczne	służące	do	konwersji	energii					
			promieniowania	słonecznego	na	ciepło,
-		ogniwa	fotowoltaiczne,	czyli	elementy	półprzewodnikowe,	w	których						
			następuje	przemiana	energii	promieniowania	słonecznego	w	energię	 
			elektryczną,
-		elektrownię	wiatrową	wytwarzającą	energię	elektryczną,
-		pompę	ciepła	typu	powietrze/woda	służącą	do	przygotowania	ciepłej		wody	 
			użytkowej,
-		piec	na	biomasę.
Wyposażenie	pracowni	odnawialnych	źródeł	energii	odpowiada	rzeczywistym	
warunkom	panującym	na	rynku	energetyki	odnawialnej.
W	 zawodzie	 technik	 urządzeń	 i	 systemów	 energetyki	 odnawialnej	 uczeń	
zdobywa	kwalifikacje:
-	Montaż	urządzeń	i	systemów	energetyki	odnawialnej,
-	Eksploatacja	urządzeń	i	systemów	energetyki	odnawialnej. 

TECHNIK	URZĄDZEŃ	I	SYSTEMÓW	
ENERGETYKI	ODNAWIALNEJ 
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Mechatronika	 jest	 synergicznym	 połączeniem:	 mechaniki,	 elektroniki,	
informatyki	 i	 automatyki.	 Na	 tym	 kierunku	 uczeń	 zdobywa	 szeroki	 zakres	 
wiadomości	 i	 umiejętności	 praktycznych	 z	 wyżej	 wymienionych	
dziedzin	 nauki.	 Potrafi	 montować	 urządzenia	 i	 systemy	 mechatroniczne	
takie	 jak:	 zautomatyzowane	 linie	 produkujące	 samochody,	 sprzęt	
AGD,	 czy	 komputery,	 samoloty,	 sprzęt	 medyczny	 i	 wiele	 innych.
Poznaje	 zagadnienia	 z	 zakresu	 eksploatacji	 oraz	 potrafi	 projektować	 
i	programować	urządzenia	i	systemy	mechatroniczne,	oparte	na	sterownikach	
mikroprocesorowych	lub	przemysłowych	sterownikach	PLC.	Umie	obsługiwać	 
i	programować	roboty	przemysłowe	oraz	obrabiarki	CNC.	
Mechatronik	 może	 znaleźć	 zatrudnienie	 zarówno	 w	 małej,	 jak	 i	 w	 dużej	
firmie,	 zajmując	 się	 montażem,	 rozruchem	 i	 naprawą	 nowoczesnych	
urządzeń	 technicznych.	 Może	 podjąć	 pracę	 jako	 serwisant	 
i	 programista	 robotów	 przemysłowych	 oraz	 obrabiarek	 CNC.	 Technik	
mechatronik	 może	 kontynuować	 kształcenie	 na	 uczelniach	 technicznych	 w	
zakresie:	mechatroniki,	automatyki,	mechaniki,	informatyki,	czy	elektroniki.	
Kształcenie	 zawodowe	 prowadzone	 jest	 w	 innowacyjnych	 pracowniach	
wyposażonych	 w	 sprzęt	 taki	 jak:	 robot	 przemysłowy	 Kawasaki,	
sterowniki	 PLC	 Simensa,	 układy	 starowania	 elektropneumatycznego	 
i	 regulacji,	 model	 zautomatyzowanej	 linii	 produkcyjnej,	 panele	 operatorskie	
HMI,	 sterowniki	 mikroprocesorowe,	 sieci	 przemysłowe	 czy	 falowniki	 
i	 serwonapędy	 oraz	 oprogramowanie:	 Wonderware,	 FluidSym,	 AutoCad,	
CodeSys,	Matlab.
W	zawodzie	technik	mechatronik	uczeń	zdobywa	kwalifikacje:
-	Montaż,	uruchamianie	i	konserwacja	urządzeń	i	systemów	 
		mechatronicznych,
-	Eksploatacja	i	programowanie	urządzeń	i	systemów	mechatronicznych.

TECHNIK	MECHATRONIK
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samochodowych,	w	zakładach	produkcji	samochodów,	w	przedsiębiorstwach	
transportu	 samochodowego,	 w	 zakładach	 likwidacji	 pojazdów	
samochodowych,	na	stacjach	paliw,	w	innych	zakładach	związanych	z	szeroko	
pojętą	motoryzacją	lub	prowadzić	własną	działalność	gospodarczą.	
Zajęcia	teoretyczne	i	praktyczne	odbywają	się	w	pracowniach,	które	wyposa-
żone	są	w	najnowocześniejsze	urządzenia	 i	stanowiska	diagnostyczne	oraz	
pomoce	 dydaktyczne,	 między	 innymi:	 linię	 diagnostyczną	 do	 sprawdzania	
amortyzatorów,	 hamulców,	 zawieszenia,	 geometrii	 kół,	 świateł,	 tablice	 inte-
raktywne	symulujące	pracę	układów	wykonawczych	pojazdów,	stoły	probier-
cze	 do	 silników	 Diesla,	 testery	 i	 diagnoskopy	 np.:	 FSA-Bosch,	 Mega-Max,	
CDiF2	do	badania	elektroniki	samochodowej	oraz	wiele	 innych	przyrządów.
W	zawodzie	technik	pojazdów	samochodowych	uczeń	zdobywa	kwalifikacje:
-	Diagnozowanie	i	naprawa	podzespołów	i	zespołów	pojazdów	 
				samochodowych,
-	Organizacja	i	prowadzenie	procesu	obsługi	pojazdów	samochodowych.

Technik	 pojazdów	 samochodowych	 to	
kierunek	 umożliwiający	 zdobywanie	
szeroko	 pojętych	 umiejętności	 
z	zakresu	diagnozowania,	obsługiwania	
i	 naprawiania	 oraz	 organizowania	
i	 nadzorowania	 obsługi	 pojazdów	
samochodowych.	
Absolwenci	 mogą	 znaleźć	 pracę	
w	 warsztacie	 samochodowym,	 
w	 sklepie	 i	 hurtowni	 motoryzacyjnej,	
w	 salonach	 sprzedaży	 samochodów,	 
w	stacjach	obsługi	 i	 kontroli	 pojazdów	

TECHNIK	POJAZDÓW	
SAMOCHODOWYCH
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Technik	 mechanik	 o	 specjalności:	 programowanie	 i	 obsługa	 obrabiarek	
CNC	 to	 specjalista	 z	 zakresu	programowania,	 obsługi	maszyn	sterowanych	
numeryczne		CNC	oraz	projektowania	i	eksploatacji	urządzeń	mechanicznych.
Absolwenci	 tego	 kierunku	 należą	 do	 grupy	 zawodów	 najbardziej	
poszukiwanych	 przez	 pracodawców	 z	 branży	 lotniczej,	 motoryzacyjnej	
oraz	 elektromaszynowej.	 W	 zakładach	 przemysłowych	 stanowią	 wysoko	
wykwalifikowaną	 kadrę	 techniczną,	 gdzie	 pełnią	 rolę	 projektantów,	
technologów,	 operatorów	 maszyn	 produkcyjnych,	 kontrolerów	 jakości	
czy	 specjalistów	 z	 zakresu	 utrzymania	 ruchu.	 Wiedza	 i	 umiejętności	
zawodowe	 z	 zakresu	 technologii	 obróbki	 skrawaniem,	 obsługi	 
i	programowania	obrabiarek	sterowanych	numerycznie	CNC,	komputerowego	
wspomagania	 projektowania	 i	 wytwarzania	 CAD/CAM,	 metrologii	 i	 obsługi	
maszyn	 i	 urządzeń	 pomiarowych,	 organizacji	 i	 nadzorowania	 procesów	
produkcyjnych	 w	 zakładach	 branży	 lotniczej	 i	 elektromaszynowej,	
zdobywana	 jest	 w	 specjalistycznych	 pracowniach	 wyposażonych	 m.in.	 
w	stanowiska	komputerowe	z	oprogramowaniem	CAD/CAM,	obrabiarki	CNC,	
narzędzia	i	urządzenia	kontrolno-pomiarowe.
W	zawodzie	technik	mechanik	uczeń	zdobywa	kwalifikacje:
-	Użytkowanie	obrabiarek	skrawających,
-	Organizacja	i	nadzorowanie	procesów	produkcji	maszyn	i	urządzeń.

TECHNIK	MECHANIK	 
(spec.:	obrabiarki	sterowane	numerycznie)
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Technik	 mechanik	 o	 specjalności:	 spawalnictwo,	 to	 specjalista	 
z	zakresu	spajania	materiałów	różnymi	metodami	spawalniczymi,	tj.	spawania	
elektrycznego,	 gazowego,	 w	 osłonach	 gazów	 ochronnych	MIG/MAG	 i	 TIG,	
cięcia	gazowego	i	plazmowego.	
Absolwenci	 tego	 kierunku	 znajdują	 zatrudnienie	 w	 budownictwie,	
przedsiębiorstwach	 zajmujących	 się	 produkcją	 urządzeń	 technicznych,	
zakładach	usługowo	–	naprawczych	jako	specjaliści	z	zakresu	łączenia	metali	
oraz	na	stanowiskach	nadzoru	technicznego	jako	technolodzy,	konstruktorzy,	
organizatorzy	przebiegu	procesów	wytwarzania	maszyn	i	urządzeń,	kontrolerzy	
jakości,	 czy	 też	 konserwatorzy	 i	 specjaliści	 z	 zakresu	 utrzymania	 ruchu.	
Wiedza	i	umiejętności	zawodowe	z	zakresu	łączenia	materiałów,	wykonywania,	
konserwacji	 i	 naprawy	 maszyn	 i	 urządzeń,	 komputerowego	 projektowania	
CAD,	metrologii	i	kontroli	jakości	złączy	spajanych,	organizacji	i	nadzorowania	
procesów	produkcyjnych	w	zakładach	branży	 lotniczej	 i	elektromaszynowej,	
zdobywana	 jest	 w	 specjalistycznych	 pracowniach,	 wyposażonych	 
w	oprzyrządowanie	i	sprzęt	spawalniczy	oraz	urządzenia	do	kontroli	
jakości	połączeń	spajanych.	Po	ukończeniu	szkoły	absolwenci	uzyskują	
książeczkę	spawacza	oraz	certyfikat	na	wybrane	przez	
siebie	metody	spawania.
W	zawodzie	technik	mechanik	uczeń	zdobywa	kwalifikacje:
-	Wykonywanie	i	naprawa	elementów	maszyn,	urządzeń	i	narzędzi,
-	Organizacja	i	nadzorowanie	procesów	produkcji	maszyn	
			i	urządzeń.

TECHNIK	MECHANIK 
(spec.:	spawalnictwo)

11



Technik	 hotelarstwa	 to	 osoba	 posiadająca	 odpowiednią	 wiedzę	 
i	 umiejętności	na	 temat	 fachowej	 i	 kompleksowej	obsługi	gościa	w	obiekcie	
hotelarskim	(recepcja,	służba	pięter,	gastronomia)	 i	 jest	przygotowana	także	
do	świadczenia	usług	turystycznych.	
Zawód	 ten	 opiera	 się	 na	 kontaktach	 z	 ludźmi.	 Dlatego	 technik	 hotelarstwa	
powinien	 posiadać	 takie	 cechy	 jak:	 komunikatywność,	 odporność	
emocjonalną,	uprzejmość,	dyskrecję,	uczciwość	i	cierpliwość.	Powinien	także	

wzbudzać	 zaufanie	 i	 posiadać	
odpowiednią	 prezencję.	 Niezwykle	
ważną	 umiejętnością	 dla	 technika	
hotelarstwa	jest	biegła	komunikacja	 
w	różnych	językach.
Typowymi	 miejscami	 pracy	
technika	 hotelarstwa	 są	 obiekty	
bazy	 noclegowej	 takie	 jak:	 hotele,	
motele,	 ośrodki	 wypoczynkowe,	
zakłady	uzdrowiskowe,	pensjonaty,	
zajazdy,	 schroniska,	 a	 także	
współczesna	 baza	 ruchoma,	 

TECHNIK	HOTELARSTWA 

np.:	promowa,		kolejowa,	lotnicza	i	inna.	 
Technik	hotelarstwa	może	być	również	zatrudniony	w	organach	administracji	
samorządowej,	zajmującymi	się	usługami	hotelarskimi,	a	także	w	branżowych	
organizacjach	 i	 stowarzyszeniach.	 Ponadto	 może	 też	 prowadzić	 własną	
działalność	gospodarczą	w	zakresie	świadczenia	usług	noclegowych.	Zajęcia	
zawodowe	teoretyczne	i	praktyczne	odbywają	się	w	pracowniach:	hotelarskiej,	
obsługi	 konsumenta	 oraz	 informatycznej,	 a	 praktyki	 zawodowe	 w	 róznych	
hotelach	na	terenie	województwa	podkarpackiego.	
W	zawodzie	technik	hotelarstwa	uczeń	zdobywa	kwalifikacje:
-	Planowanie	i	realizacja	usług	w	recepcji,
-	Obsługa	gości	w	obiekcie	świadczącym	usługi	hotelarskie.
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zawodowe,	jakie	nabywa	w	cyklu	kształcenia,	to:	zdolność	
koncentracji,	 podzielność	 uwagi,	 spostrzegawczość,	
uzdolnienia	rachunkowo-matematyczne,	operatywność	w	
działaniu,	komunikatywność,	umiejętności	organizatorskie	 
i	umiejętność	pracy	w	zespole.	
Po	 ukończeniu	 szkoły,	 osoby	 posiadające	
wykształcenie	 w	 zawodzie	 technik	 handlowiec,	
mogą	 pracować	 na	 stanowiskach:	 merchandiser,	
przedstawiciel	 handlowy,	 specjalista	 ds.	 zaopatrzenia,	
specjalista	 ds.	 sprzedaży,	 specjalista	 ds.	 obsługi	
klienta,	 kierownik	 działu	 handlowego.	 Absolwenci	
mogą	 znaleźć	 zatrudnienie	 w	 przedsiębiorstwach	
handlowych	 jako	 specjaliści	 do	 spraw	 marketingu,	
w	 działach	 handlowych,	 reklamy	 czy	 księgowości,	 
a	także	są	w	pełni	przygotowani	do	prowadzenia	własnej	
działalności	gospodarczej.
W	 zawodzie	 technik	 handlowiec	 uczeń	 zdobywa	
kwalifikacje:
-	Prowadzenie	sprzedaży,
-	Prowadzenie	działalności	handlowej.

Technik	 handlowiec	 posiada	 umiejętności	 kierowania	 przedsiębiorstwem	
handlowym,	 pozyskiwania	 nabywców,	 umiejętności	 zarządzania	
marketingowego	 oraz	 zdolności	 negocjacji.	 Zajmuje	 się	 prowadzeniem	
dokumentacji	 sprzedaży,	 zawieraniem	 umów,	 prowadzeniem	 rozliczeń,	
uwzględnianiem	reklamacji.	
Technik	 handlowiec	 może	 prowadzić	 również	 działania	 w	 zakresie	 analizy	
rynku,	marketingu,	kalkulacji	cen,	analizy	kosztów	handlowych.	Predyspozycje	

TECHNIK		HANDLOWIEC 
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Uczeń	 technikum	 żywienia	 i	 usług	 gastronomicznych	 nabywa	 umiejętności	
związane	 z	 planowaniem	 i	 organizacją	 żywienia	 w	 zakładach	 żywienia	
zbiorowego	 i	 żywienia	 rodziny.	 Uczniowie	 uczą	 się	 urządzać	 zakłady	
gastronomiczne,	 projektować	 i	 aranżować	 wnętrza	 sal	 konsumpcyjnych,	

umiejętnie	sporządzać	potrawy	zgodnie	z	zasadami	
racjonalnego	 żywienia	 i	 estetycznego	 ich	 podania	
oraz	 prawidłowej	 obsługi	 konsumenta.	 Zdobywają	
umiejętności	 aktywnego	 poruszania	 się	 na	 rynku	
pracy,	 a	 także	 prowadzenia	 własnej	 działalności	
gospodarczej.
Absolwenci	 tego	 kierunku	 kształcenia	 znajdują	 za-
trudnienie	 we	 wszystkich	 typach	 zakładów	 gastro-
nomicznych:	 restauracjach,	 barach,	 kawiarniach,	
kafeteriach,	 stołówkach,	 domach	opieki	 społecznej,	
domach	 dziecka,	 internatach,	 hotelach,	 pensjona-
tach,	domach	wczasowych.	Mogą	również	prowadzić	
własną	 działalność	 gospodarczą	 w	 zakresie	 usług	
gastronomicznych,	hotelarskich,	agroturystycznych.	
Uczniowie	 zdobywają	 wiedzę	 w	 doskonale	
wyposażonych	 pracowniach:	 technologii	
gastronomicznej	i	obsługi	konsumenta	oraz	odbywają	
praktyki	 zawodowe	w	wiodących	na	 rynku	 i	 dobrze	
prosperujących	zakładach	gastronomicznych.

W	 zawodzie	 technik	 żywienia	 i	 usług	 gastronomicznych	 uczeń	 zdobywa	
kwalifikacje:
-	Sporządzanie	potraw	i	napojów,
-	Organizacja	żywienia	i	usług	gastronomicznych.

TECHNIK	ŻYWIENIA	I	USŁUG	
GASTRONOMICZNYCH 
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Technik	 mechanizacji	 rolnictwa	 i	 agrotroniki	 zajmuje	 się	 użytkowaniem	 
i	obsługą	pojazdów,	maszyn,	urządzeń	i	narzędzi	stosowanych	w	rolnictwie.	
Ocenia	 stan	 techniczny	 maszyn	 i	 urządzeń	 rolniczych.	 Kieruje	 pojazdem	
samochodowym,	 ciągnikiem	 rolniczym	 i	 kombajnem	 zbożowym.	Organizuje	
prace	związane	z	konserwacją	i	naprawą	stosowanych	w	rolnictwie		urządzeń.	
Obsługuje	 urządzenia,	 systemy	 elektroniczne	 oraz	 nawigację	 satelitarną	 
w	pojazdach,	maszynach	i	urządzeniach	rolniczych.	
Po	ukończeniu	tego	kierunku	może	samodzielnie	prowadzić	gospodarstwo	rolne	lub	
inną	 działalność	 gospodarczą.	 Pracować	 w	 przedsiębiorstwach	 obsługi	 i	 serwisu	
maszyn	 i	urządzeń	rolniczych,	w	fabrykach	maszyn	rolniczych	 i	przedsiębiorstwach	
obrotu	 maszynami,	 nadleśnictwach,	 gospodarstwach	 hodowlanych	 i	 rolnych	 oraz	 
w	usługach	transportowych.	
Kształcenie	zawodowe	prowadzone	jest	w	pracowniach	obróbki	ręcznej	metali,	
pomiarów	warsztatowych,	spawalni,	maszyn	rolniczych,	pojazdów	rolniczych,	
na	 placu	 manewrowym	 nauki	 jazdy	 ciągnikiem	 rolniczym,	 samochodem	
osobowym,	kombajnem	zbożowym	oraz	na	polu	uprawnym.
W	 zawodzie	 technik	 mechanizacji	 rolnictwa	 i	 agrotroniki	 uczeń	 zdobywa	
kwalifikacje:
-	Eksploatacja	pojazdów,	maszyn,	urządzeń	i	narzędzi	stosowanych	
		w	rolnictwie,
-	Eksploatacja	systemów	mechatronicznych	w	rolnictwie.

TECHNIK		MECHANIZACJI	
ROLNICTWA	I	AGROTRONIKI
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SZKOŁA	BRANŻOWA	I	STOPNIA
											bez	progu	punktowego		

Nazwa	zawodu Punktowane
przedmioty

mechanik	pojazdów	samochodowych
operator	obrabiarek	skrawających
stolarz
elektryk
murarz-tynkarz
ślusarz
mechanik-operator	pojazdów	i	maszyn	rolniczych

j.	polski
matematyka

fizyka
j.	obcy

sprzedawca
fryzjer

j.	polski
matematyka
geografia
j.	obcy

cukiernik
piekarz
kucharz

j.	polski
matematyka
biologia
j.	obcy
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	 W	 trakcie	 nauki	 uczniowie	 zdobywają	 umiejętności	 diagnozowania	
stanu	 technicznego,	 obsługiwania,	 użytkowania,	 naprawiania	 i	 prowadzenia	
pojazdów	 samochodowych.	 Uczniowie	 mają	 możliwość	 zostać	
specjalistami	z	dziedziny	naprawy	 i	eksploatacji	pojazdów	samochodowych, 
a	także	wykonywać	diagnostykę	samochodową.	
Absolwent	 tego	 kierunku	 może	 podjąć	 pracę	 
w	 zakładach	 związanych	 z	 motoryzacją, 
w	 	 sklepach	 i	 hurtowniach	 motoryzacyjnych,	
autoryzowanych	 stacjach	 diagnostycznych.
Może	 prowadzić	 samodzielnie	 warsztat	
samochodowy,	być	pracownikiem	na	stacji	paliw	
lub	 mechanikiem	 pojazdów	 samochodowych	 
w	warsztatach	samochodowych.
Zajęcia	 zawodowe	 teoretyczne	 i	 praktyczne	
odbywają	 się	w	 pracowniach	 specjalistycznych,	
wyposażonych	 w	 linię	 diagnostyczną	
do	 kompleksowego	 badania	 pojazdów	
samochodowych,	 podnośniki	 kolumnowe	 
i	nożycowe,	przyrządy	do	geometrii	i	obsługi	kół,	
testery	 diagnostyczne,	 urządzenie	 do	 obsługi	
klimatyzacji,	 tablice	 interaktywne	symulujące	pracę	układów	wykonawczych	
pojazdu	oraz	inne	pomoce	do	nauki	zawodu.
W	zawodzie	mechanik	pojazdów	samochodowych	uczeń	zdobywa	kwalifikacje:
-	 Diagnozowanie	 i	 naprawa	 podzespołów	 i	 zespołów	 pojazdów	 
						samochodowych.

W	ramach	lekcji	uczniowie	zostają	przygotowani	do	egzaminu	na	prawo	jazdy	
kategorii	B.

MECHANIK	POJAZDÓW	
SAMOCHODOWYCH
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Operator	 obrabiarek	 skrawających	 jest	 zawodem	 szerokoprofilowym,	
łączącym	 w	 sobie	 umiejętności	 właściwe	 dla	 tokarza,	 frezera,	 szlifierza	
oraz	 operatora	 centrów	 obróbkowych.	 Operator	 obrabiarek	 skrawających	
obsługuje	 i	 nadzoruje	 uniwersalne,	 półautomatyczne	 i	 automatyczne	
obrabiarki	 skrawające,	 takie	 jak:	 tokarki,	 frezarki,	 wytaczarki,	 szlifierki	 
w	tym	obrabiarki	sterowane	numerycznie.	

Może	 pracować	 we	 wszystkich	 przedsiębiorstwach	 produkcyjnych	
wykorzystujących	 obróbkę	 skrawaniem,	 zajmujących	 się	 wytwarzaniem	 
i	 eksploatacją	 maszyn	 i	 urządzeń	 mechanicznych,	 maszyn	 budowlanych,	
samochodów	 i	 ciągników,	 w	 zakładach	 budowy	 i	 eksploatacji	 taboru	
kolejowego,	budowy	silników	spalinowych,	napędów	hydraulicznych.
Zajcia	 praktyczne	 prowadzone	 są	 w	 pracowni	 nowoczesnych	 obrabiarek	
konwencjonalnych,	 obrabiarek	 CNC,	 pracowni	 metrologii	 wyposażonej	 
w	narzędzia	i	urządzenia	kontrolno-pomiarowe.
W	zawodzie	operator	obrabiarek	skrawających	uczeń	zdobywa	kwalifikacje:
-	Użytkowanie	obrabiarek	skrawających.

OPERATOR	OBRABIAREK	
SKRAWAJĄCYCH
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W	zawodzie	stolarz	uczeń	zdobywa	kwalifikacje:
-	Wykonywanie	wyrobów	stolarskich.

Zajęcia	 praktyczne	 prowadzone	 są	 
w	 pracowni	 wyposażonej	 w	 urządzenia	
do	 obróbki	 drewna,	 w	 tym	 obrabiarki,	
z	 którymi	 przyszły	 stolarz	 spotka	
się	 w	 zakładach	 pracy.	 W	 trakcie	
kształcenia	 praktycznego	 uczeń	 pogłębia	 
i	 doskonali	 umiejętności	 zawodowe,	
pracując	 na	 pilarkach	 formatowych,	
oklejarkach,	 strugarkach,	 frezarkach,	
tokarkach,	 szlifierkach,	 a	 także	
elektronarzędziach	 podczas	 montażu	
wyrobów	stolarskich.

Kompetencje	 zawodowe	 stolarza	 pozwalają	 na	wykonywanie	 i	 konserwację	
przedmiotów	 drewnianych	 takich	 jak:	 meble,	 elementy	 stolarki	 budowlanej,	
meble	artystyczne,	a	także	wyroby	dekoracyjnej,	użytkowej	oraz	technicznej	
galanterii	drzewnej	 (korale,	szkatułki,	uchwyty).	Stolarz	może	znaleźć	pracę	 
w	zakładach	produkujących	meble	lub	stolarkę	budowlaną.	

STOLARZ
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Zawód	 elektryka	 związany	 jest	 z	 urządzeniami	 i	 maszynami	 zasilanymi	
prądem	 elektrycznym.	 Osoby	 wykonujące	 ten	 zawód	 zajmują	 się	
montażem,	 instalacją	 oraz	 naprawą	 maszyn	 i	 instalacji	 elektrycznych.	
Podejmując	 naukę	 uczniowie	 poznają	 budowę	 maszyn	 elektrycznych	 
i	urządzeń	przetwarzających.
Na	 przedmiotach	 zawodowych	
przedstawiane	 są	 sposoby	 ich	
sterowania	 oraz	 zabezpieczania	 przed	
uszkodzeniami.	
Elektryk	posiada	praktyczną	umiejętność	
wykonywania	 instalacji	 elektrycznych	 
i	 montowania	 układów	 sterownia	
maszynami	 elektrycznymi.	 Instalacje	
i	 maszyny	 te	 znajdują	 się	 w	 każdym	
gospodarstwie	 domowym	 oraz	
przedsiębiorstwach	 przemysłowych.	
Elektryk	 może	 znaleźć	 zatrudnienie	
w	 przemyśle	 oraz	 usługach	 –	 może	
zajmować	 się	 naprawą	 i	 konserwacją	
elektrycznego	 sprzętu	 gospodarstwa	
domowego,	 naprawą	 i	 przezwajaniem	 silników	 elektrycznych,	 naprawą	
uszkodzonych	elementów	w	rozdzielniach	energii	elektrycznej,	oświetleniem,	
instalacjami	elektrycznymi,	a	także	elektromechaniką	samochodową.
Zajęcia	 praktyczne	 odbywają	 się	 w	 pracowniach	 specjalistycznych,	
wyposażonych	w	sprzęt	i	pomoce	do	nauki	zawodu.

W	zawodzie	elektryk	uczeń	zdobywa	kwalifikacje:
-	Montaż,	uruchamianie	i	konserwacja	instalacji,	maszyn	i	urzadzeń	
		elektrycznych.

ELEKTRYK
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Murarz-tynkarz	 zdobywa	 wiedzę	 i	 umiejętności	 do	 wykonywania	 zapraw	
murarskich,	 tynkarskich	 i	 mieszanek	 betonowych,	 murowanych	 konstrukcji	
budowlanych	 –	 murów	 nośnych,	 ścian	 działowych,	 stropów,	 nadproży,	
sklepień,	 słupów,	 filarów,	 kominów,	 izolacji	
termicznych,	 izolacji	 przeciwwilgociowych,	
tynków	wewnętrznych	i	zewnętrznych	zwykłych,	
ozdobnych,	 doborowych,	 szlachetnych,	
cienkowarstwowych,	do	wykonywania	remontów	
i	rozbiórki	murowanych	konstrukcji	budowlanych,	
do	wykonywanie	napraw	tynków	wewnętrznych	 
i	zewnętrznych.	
Ponadto	 uczeń	 kształci	 się	 w	 zakresie	
bezpieczeństwa	 i	 higieny	 pracy,	 podejmowania	
i	 prowadzenia	 działalności	 gospodarczej,	
a	 także	 umiejętności	 komunikowania	 się	
w	 środowisku	 pracy,	 umożliwiającym	
realizację	 zadań	 zawodowych	 w	 języku	
angielskim.	 Uczniowie	 łączą	 teorię	 
z	 praktyką.	 Zajęcia	 odbywają	 się	 w	 pracowni	
zajęć	praktycznych	w	szkole	oraz	na	budowach.

W	 zawodzie	 murarz-tynkarz	 uczeń	 zdobywa	
kwalifikacje:
-	Wykonywanie	robót	murarskich	i	tynkarskich.

MURARZ-TYNKARZ
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Ślusarz	 zdobywa	 wiedzę	 i	 umiejętności	 praktyczne	 z	 zakresu	 ślusarstwa,	
a	 także	 spawalnictwa.	 Jego	 zadaniem	 jest	 ręczna	 lub	 ręczno-maszynowa	
obróbka	 metali,	 budowa,	 konserwacja	 i	 naprawa	 prostych	 konstrukcji,	
mechanizmów,	 narzędzi	 i	 wyrobów	 metalowych.	 Uniwersalność	 kwalifikacji	
zawodowych	 ślusarza	 daje	 podstawy	 do	 wykonywania	 wielu	 zadań	
zawodowych	 w	 zawodach	 pokrewnych	 (np.	 mechanik	 monter	 maszyn	 
i	 urządzeń,	 instalator	 urządzeń	 sanitarnych	 itp.)	 oraz	 możliwość	 szybkiego	
przekwalifikowania	się.	Absolwent	tej	specjalności	znajdzie	pracę	w	zakładach	
branży	 metalowej	 i	 w	 zakładach	 usługowo-naprawczych	 wytwarzających	
wyroby	artystyczne	oraz	zajmujących	się	produkcją	 i	 eksploatacją	wyrobów	
metalowych.	

ŚLUSARZ

Kształcenie	praktyczne	prowadzi	 się	przy	pomocy	najnowszych	obrabiarek,	
narzędzi	 i	 urządzeń	 (np.	 piła	 taśmowa,	 giętarka,	wiertarki,	 elektronarzędzia	
itp.)	W	 trakcie	nauki	uczeń	kształci	się	 także	na	obrabiarkach	skrawających	
(np.	 tokarka,	 frezarka,	 szlifierki	 itp.	 Uzyskuje	 dodatkowe	 uprawnienia	 
np.	spawacza	metodą	MAG/MIG	i	TIG	poszerza	w	ten	sposób	swoje	umiejętności	
zawodowe	 zwiększa	 możliwość	 zdobycia	 atrakcyjnej	 pracy.	 Naprawia	 
i	 konserwuje	 sprzęt	 gospodarstwa	 domowego,	 (np.	 zamki	 do	 drzwi,	 sprzęt	
AGD).	Wykonuje	różne	konstrukcje	metalowe	(np.	ogrodzenia,	balustrady	itp.).
W	zawodzie	ślusarz	uczeń	zdobywa	kwalifikacje:
-	Wykonywanie	i	naprawa	elementów	maszyn,	urządzeń	i	narzędzi.
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Mechanik	-	operator	pojazdów	i	maszyn	rolniczych	zajmuje	się	użytkowaniem	
i	obsługą	pojazdów,	maszyn,	urządzeń	i	narzędzi	stosowanych	w	rolnictwie.	
Ocenia	 stan	 techniczny	 maszyn	 i	 urządzeń	 rolniczych,	 kieruje	 pojazdem	
samochodowym,	 ciągnikiem	 rolniczym	 i	 kombajnem	 zbożowym,	 wykonuje	
prace	związane	z	konserwacją	i	naprawą	stosowanych	w	rolnictwie	urządzeń	
technicznych.	
Po	 ukończeniu	 tego	 kierunku	 może	 samodzielnie	 prowadzić	 gospodarstwo	
rolne	lub	usługowe,	pracować	jako	kierowca	samochodu,	ciągnika	rolniczego,	
przy	 demontażu	 i	 montażu	 części	 maszyn	 sprzętu	 rolniczego	 oraz	 ich	
diagnostyce,	konserwacji	 i	przeglądach	technicznych.	Może	być	zatrudniony	
w	 fabrykach	 maszyn	 rolniczych,	 w	 przedsiębiorstwach	 obrotu	 maszynami,	 
w	gospodarstwach	hodowlanych	i	rolnych.	
	 Kształcenie	prowadzone	 jest	w	pracowniach:	 obróbki	 ręcznej	metali,	
spawalni,	 maszyn	 rolniczych,	 pojazdów	 rolniczych,	 na	 placu	 manewrowym	
nauki	 jazdy	 ciągnikiem	 rolniczym,	 samochodem	 osobowym,	 kombajnem	
zbożowym	oraz	na	polu	uprawnym.

W	zawodzie	mechanik-	operator	pojazdów	i	maszyn	rolniczych	uczeń	zdobywa	
kwalifikacje:
-	Eksploatacja	pojazdów,	maszyn,	urządzeń	i	narzędzi	stosowanych	
		w	rolnictwie

MECHANIK	-	OPERATOR	POJAZDÓW	
I	MASZYN	ROLNICZYCH
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Sprzedawca	 zajmuje	 się	 sprawną	 obsługą	 klienta,	 sprzedawaniem	
towarów,	 zapewnieniem	 pełnej	 informacji	 o	 sprzedawanych	 towarach,	
doradzaniem	 klientom.	 Przygotowuje	 towarydo	 sprzedaży	 oraz	 wykonuje	
ekspozycje	 stałe,	 przyjmuje	 płatności	 od	 klientów,	 obsługuje	 kasy	 fiskalne 
i	komputery,	rozlicza	i	zabezpiecza	utarg.	

Zawód	 ten	 daje	 możliwość	 podjęcia	 pracy	 w	 charakterze	 sprzedawcy,	
kasjera,	 magazyniera	 firm	 handlowych.	 W	 trakcie	 nauki	 odbywają	
się	 zajęcia	 teoretyczne	 z	 przedmiotów	 ogólnokształcących	 
i	 zawodowych,	 takich	 jak:	 towaroznawstwo,	 organizacja	 sprzedaży,	
sprzedaż	 towarów.	 Zajęcia	 praktyczne	 organizowane	 są	 dwa	 razy	 
w	 tygodniu	 w	 specjalistycznych	 pracowniach	 szkolnych,	 wyposażonych	 
w	 kasy	 fiskalne	 z	 czytnikami	 kodów	 kreskowych,	 wagi	 elektroniczne,	
komputery	z	oprogramowaniem	magazynowym,	metkownice,	atrapy	towarów,	
druki	dokumentów.

W	zawodzie	sprzedawca	uczeń	zdobywa	kwalifikacje:
-	Prowadzenie	sprzedaży.

SPRZEDAWCA
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Fryzjer,	zwany	teraz	coraz	częściej	stylistą	fryzur,	jest	osobą,	która	zawodowo	
zajmuje	 się	 układaniem	 fryzur,	 zgodnie	 z	 życzeniem	 klienta.	 Doradza	
wybór	 odpowiedniej	 fryzury,	 dopasowanej	 do	 kształtu	 twarzy	 klienta	 i	 jego	
kolorystyki	 lub	 proponuje	 odpowiednie	 modyfikacje.	 Jego	 zadaniem	 jest	
odpowiednie	ostrzyżenie	i	wymodelowanie	włosów,	aby	osiągnąć	oczekiwany	
przez	klienta	efekt.	Obok	strzyżenia	i	układania	włosów,	fryzjerzy	zajmują	się	

także	 wszelkimi	 rodzajami	 koloryzacji	
włosów	-	 farbowaniem,	rozjaśnianiem,	
tworzeniem	 pasemek,	 balejażem,	
dekoloryzacją.	 Fryzjer	 zajmuje	
się	 również	 modelowaniem	 fryzur	
okolicznościowych,	 tworzonych	 na	
specjalne	 okazje.	 Doradza	 klientom	
w	 doborze	 najlepszych	 środków	
pielęgnacyjnych	 oraz	 we	 właściwym	
dbaniu	o	wykonaną	fryzurę.	
Miejscem	pracy	fryzjera	mogą	być	nie	
tylko	salony	fryzjerskie,	ale	także	miej-
sca,	w	 których	 potrzebny	 jest	 specja-
lista	 od	 stylizacji	 włosów.	 W	 trakcie	
nauki	uczniowie	uczą	się	więc	styliza-
cji,	 podstaw	 chemicznych	 materiałów	
fryzjerskich	 i	 technologii	 fryzjerskich.	
Szkoła	 współpracuje	 z	 pracodawcami	
,u	których	uczniowie	w	trakcie	procesu	
kształcenia	 odbywają	 praktyczną	 na-
ukę	zawodu.

W	 zawodzie	 fryzjer	 uczeń	 zdobywa		
kwalifikacje:
-	Wykonywanie	zabiegów	fryzjerskich.

FRYZJER
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W	trakcie	nauki	uczeń	odbywa	wiedzę	z	zakresu	towaroznawstwa	surowców	
do	 produkcji	 cukierniczej	 i	 ciastkarskiej,	 procesów	 technologicznych	
sporządzania	 ciast,	 kremów,	 lukrów,	 polew	 i	 lodów,	 również	 zasady	
działania	maszyn	 i	 urządzeń	stosowanych	w	produkcji.	W	 trakcie	 trzyletniej	
nauki	 nabywa	 umiejętności	 sporządzania	 ciast,	 wypieków,	 lodów,	

dekorowania	 wyrobów,	 deserów,	
odpowiedniego	 ich	 przechowywania	
oraz	 wykorzystywania	 maszyn	 
i	 	 urządzeń	w	 procesie	 produkcyjnym	
zgodnie	z	zasadami	BHP.	Poznaje	też	
funkcjonowanie	zakładu	prowadzącego	
działalność	 gospodarczą.	 Absolwent	 
w	zawodzie	cukiernik	może	pracować	
w	 zakładach	 produkujących	
ciasta,	 ciastka,	 desery,	 lody,	
różnego	 rodzaju	 cukierniach,	
ciastkarniach,	 a	 także	 w	 zakładach	
gastronomicznych,	 oferujących	
w	 ramach	 swoich	 usług	 wypieki	 
i	 ciasta.	 Może	 też	 prowadzić	 własną	
działalność	gospodarczą.	
Uczniowie	 odbywają	 zajęcia	
praktyczne	w	zakładach	produkujących	
wyroby	 cukiernicze.	 Corocznie	
wyjeżdżają	 na	 miesięczne	 kursy	 do	
Centrum	Kształcenia	Ustawicznego.	
W	zawodzie	cukiernik	uczeń	zdobywa	
kwalifikacje:	
-	Produkcja	wyrobów	cukierniczych.

CUKIERNIK
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W	 czasie	 trzyletniej	 nauki	 w	 zawodzie	 piekarz,	 uczeń	 poznaje	 wiadomości	
o	 surowcach,	 produktach	 stosowanych	 w	 piekarnictwie,	 ich	 przydatności	
do	 produkcji,	 przechowywaniu,	 procesach	 technologicznych,	 warunkach	
produkcji,	 przemysłowej	 i	 produkcji	 na	małą	 skalę	 pieczywa	 dietetycznego,	
czy	 specjalnego,	 np.	 bezglutenowego.	 Nabywa	 umiejętności	 wytwarzania	

PIEKARZ

ciast	 do	 wypieku	 pieczywa	
pszennego,	żytniego,	mieszanego,	
formowania	 wyrobów.	 Poza	 tym	
obsługi	maszyn	i	urządzeń	zgodnie	 
z	zasadami	BHP,	drobnego	sprzętu	
i	 aparatury	 kontrolno-pomiarowej	
stosowanej	 w	 piekarstwie.	
Absolwent	 w	 zawodzie	 piekarz	
może	 pracować	 w	 dużych	
przemysłowych	 piekarniach	
i	 małych	 rzemieślniczych	
zakładach	 piekarskich,	
produkujących	 oprócz	 pieczywa	
również	 wyroby	 półcukiernicze	 
i	ciastkarskie,	a	także	w	zakładach	
gastronomicznych.	
W	 zawodzie	 piekarz	 uczeń	
zdobywa	kwalifikacje:	
-	Produkcja	wyrobów	piekarskich	
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Ucząc	 się	 zawodu	 kucharza,	 uczeń	 nabywa	 umiejętności	 oceny	
towaroznawczej	surowców	i	produktów	spożywczych.	Poznaje	ich	przydatność	
kulinarną,	zdobywa	wiedzę	o	warunkach	ich	przechowywania,	przetwarzania	
oraz	wartości	odżywczej.	Poznaje	technologię	sporządzania	potraw,	napojów,	
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KUCHARZ

deserów	 i	 wypieków.	 Nabywa	 umiejętności	
ich	 porcjowania,	 dekorowania	 i	 wydawania	
oraz	 przyswaja	 zasady	 działania	 urządzeń	 
i	drobnego	sprzętu	gastronomicznego.	
W	ramach	zajęć	z	przedmiotów	zawodowych,	
wykonując	 potrawy,	 uczy	 się	 współpracy	 
w	 zespole,	 odpowiedzialności	 za	 powierzony	
sprzęt	 i	 surowiec,	 ale	 też	 rzetelności	
przy	 sporządzaniu	 potraw,	 zgodnie	 
z	 recepturami,	 zasadami	 racjonalnego	
żywienia,	 w	 poczuciu	 odpowiedzialności	
za	 zdrowie	 konsumenta.	 Posiadając	
wiedzę	 i	 umiejętności	 z	 zakresu	 technologii	
gastronomicznej,	 absolwent	 znajdzie	
pracę	 w	 zakładach	 gastronomicznych	
takich	 jak:	 restauracje,	 jadłodajnie,	 bary,	
pizzerie.	 Również	 w	 stołówkach	 szkolnych,	
przedszkolnych,	 pracowniczych	 i	 w	 różnych	
firmach	specjalizujących	się	w	przygotowaniu,	
i	ekspedycji	potraw	na	zamówienie,	np.	firmach	
cateringowych.	
Nauka	 przedmiotów	 zawodowych	 odbywa	
się	 w	 pracowniach	 technologicznych.

Uczniowie	 pracują	 w	 zespołach	 3-4	 osobowych	 na	 stanowiskach	 pracy	
zorganizowanych	 zgodnie	 z	wymogami	BHP	 i	 ergonomii	 pracy.	 Stanowiska	
wyposażone	 są	 w	 urządzenia	 i	 sprzęt	 umożliwiający	 wykonywanie	 potraw	 
i	napojów	według	receptur	gastronomicznych.
W	zawodzie	kucharz	uczeń	zdobywa	kwalifikacje:
-	Sporządzanie	potraw	i	napojów.
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Od	września	2016	roku	realizowany	jest	projekt
„Dobry	start	w	zawodową	przyszłość”

W	projekcie	zaplanowano	płatne	4-tygodniowe	staże	dla	uczniów	w	zakładach	
pracy	oraz	bezpłatne	kursy	zawodowe	dla	uczniów	takie	jak:
			-	kurs	spawacza	metodą	MAG-135	
			-	kurs	spawacza	metodą	TIG-141	
			-	kurs	operatora	wózków	widłowych
			-	kurs	operatora	obrabiarek	sterowanych	numerycznie	CNC
			-	kurs	posadzkarz-glazurnik	
			-	kurs	SEP	
			-	kurs	kelnersko-barmański	
			-	kurs	baristyczny
			-	kurs	obsługi	programu	Subject
			-	kurs	wizualizacji	i	animacji	3D			
			-	kurs	operatora	koparko-ładowarki
			-	kurs	certyfikowanego	instalatora	systemów	fotowoltaicznych	

Projekt	realizowany	jest	w	ramach	konkursu	RPO	WP.	
Planowany	termin	realizacji	projektu:	IX	2016	-	X	2019
Wartość	projektu:	3	116	812,78	PLN



PODTRZYMUJEMY	
TRADYCJE

ORGANIZUJEMY 
KONKURSY

PROMUJEMY	WŚRÓD	 
DZIECI	I	MŁODZIEŻY

NAUKI	ŚCISŁE

DZIAŁAMY	
CHARYTATYWNIE

ROZWIJAMY	 
ZDOLNOŚCI	 

MATEMATYCZNE	 
I	FIZYCZNE ORGANIZUJEMY	 

WOLONTARIAT

30



PROMUJEMY	WŚRÓD	 
DZIECI	I	MŁODZIEŻY

NAUKI	ŚCISŁE

ROZWIJAMY	WŚRÓD	MŁODZIEŻY		KREATYWNE	
POSTAWY	W	RAMACH	DZIAŁAJĄCYCH	
W	SZKOLE	KÓŁ	ZAINTERESOWAŃ

ZAPEWNIAMY	POMOC	STYPENDIALNĄORGANIZUJEMY	 
WOLONTARIAT

ROZWIJAMY	ARTYSTYCZNE
UZDOLNIENIA	MŁODZIEŻY

REALIZUJEMY	
PROJEKTY	UNIJNE

31



ZESPÓŁ	SZKÓŁ	TECHNICZNYCH	
im.	Tadeusza	Kościuszki

ul.	Mickiewicza	67
37-300	Leżajsk
tel.	17	240	61	07
fax.	17	240	61	08

www.zst.lezajsk.pl
e-mail:	szkola@zst.lezajsk.pl


