


Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku  
Tutaj zaczyna się Twoja przyszłość! 

 

Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku kształci uczniów w technikum oraz branżowej 
szkole I stopnia. Bogata oferta edukacyjna szkoły dostosowana jest do potrzeb 
rynku pracy. Bardzo dobre wyposażenie w pomoce dydaktyczne, sprzęt, maszyny 
pozwalają kształcić na wysokim poziomie, zgodnie z wymaganiami pracodawców. 
Szkoła przygotowuje uczniów do studiów, do wejścia na rynek pracy m.in. poprzez 
zapoznanie uczniów z  rzeczywistym środowiskiem pracy w nauczanym zawodzie, 
praktykom u pracodawców. Rozwija zainteresowania i pasje oraz przedsiębiorcze  
i odpowiedzialne postawy. 

Aby mieć aktualną i rzetelną wiedzę na temat zawodów, zachęcamy do sięgnięcia 
po folder. Znajdują się 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. 



Nauka w technikum trwa obecnie pięć lat. W jej trakcie uczeń jest 
przygotowywany do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym  
i rozszerzonym. Istotną rolę odgrywa kształcenie zawodowe (teoretyczne  
i praktyczne). W ciągu pięciu lat, uczeń zdaje egzaminy z dwóch kwalifikacji, a po ich 
zdaniu uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na każdym kierunku 
nauczane są dwa języki obce, obowiązkowo język angielski.  Szkoła przywiązuje dużą 
wagę do nauki języka angielskiego zawodowego, niezbędnego do funkcjonowania na 
rynku pracy w określonych branżach. Kładzie również nacisk na rozwój kompetencji 
kluczowych, znajomość przepisów BHP oraz kultury pracy. 

Uczniowie mają możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji uczestnicząc  
w kursach i szkoleniach organizowanych w szkole. 

Po ukończeniu technikum uczeń może wybrać studia na uczelniach wyższych lub 
rozpocząć pracę. Może też łączyć pracę zawodową ze studiami.  

Co powinienieś wiedzieć o technikum?

Co powinienieś wiedzieć o szkole branżowej I stopnia?

Nauka w branżowej szkole I stopnia trwa trzy lata. Program przewiduje zarówno 
przedmioty zawodowe, jak i ogólne. Szkolenie zawodowe odbywa się w formie 
praktycznej nauki zawodu lub dla określonych zawodów u pracodawcy. W branżowej 
szkole wyodrębniono jedną kwalifikację. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu  
z danej kwalifikacji, absolwent otrzymuje dyplom, umożliwiający podjęcie pracy. 

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia, istnieje możliwość kontynuowania 
nauki w dwuletniej  branżowej szkole II stopnia lub w liceum ogólnokształcącym 
dla dorosłych (począwszy od klasy II) oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
na kursach kwalifikacyjnych. W branżowej szkole I stopnia dużą liczbę godzin 
stanowią zajęcia praktyczne, które służą przede wszystkim nabywaniu kompetencji 
zawodowych. Szkoła kładzie również nacisk na rozwój kompetencji kluczowych, 
znajomość przepisów BHP i kultury pracy. 



PROGI PUNKTOWE 
TECHNIKUM

Nazwa zawodu Przewidywany 
próg pkt.

Punktowane
przedmioty

technik automatyk   
technik programista
technik informatyk
technik mechatronik
technik robotyk
technik elektronik
technik spawalnictwa
technik mechanik (spec. obrabiarki sterowane
numerycznie)
technik pojazdów samochodowych

100

j. polski
matematyka

fizyka
j. obcy

technik żywienia i usług gastronomicznych
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 zajmuje się instalacją, montażem, konserwacją i naprawą 
aparatury i urządzeń elektronicznych. Posiada też wiedzę na temat oprogramowania 
sprzętu elektronicznego. Do zadań technika elektronika należy m.in.: serwis urządzeń 
elektrotechnicznych i elektronicznych oraz zajmowanie się instalacjami wchodzącymi 
w skład inteligentnego domu – takimi jak: domofony, alarmy, automatyka bram. 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
• Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych,
• Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik elektronik: 
• montuje układy elektroniczne i elektryczne,
• naprawia układy elektroniczne i elektryczne,
• uruchamia układy i urządzenia elektroniczne i elektryczne,
• instaluje urządzenia elektroniczne i elektryczne,
• programuje urządzenia elektroniczne,
• pracuje ze światłowodami,
• uruchamia sieci komputerowe,
• naprawia sprzęt elektroniczny.

Technik elektronik może znaleźć zatrudnienie:
• w elektronicznych zakładach produkcyjnych i naprawczych,
• w serwisach urządzeń elektronicznych,
• jako pracownik technicznego dozoru nad specjalistycznymi urządzeniami 

elektronicznymi w laboratoriach i szpitalach,
• jako instalator nowo zakupionej aparatury pomiarowo – kontrolnej,
• może prowadzić własną działalność gospodarczą.

TECHNIK ELEKTRONIK   



Technik  informatyk zajmuje się budową i obsługą systemów operacyjnych, pisaniem 
programów komputerowych, projektowaniem stron www, grafiką komputerową,  
a także składaniem i konfigurowaniem sprzętu.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
• Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych  

i sieci,
• Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami 

danych.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik informatyk:
• wykonuje montaż komputerów osobistych, laptopów oraz urządzeń peryferyjnych,
•  projektuje lokalne sieci komputerowe i administruje nimi,
• konfiguruje urzadzenia sieciowe,
•  tworzy aplikacje internetowe w oparciu o języki php, javascript, 
• projektuje, tworzy bazy danych oraz administruje nimi,
•  potrafi tworzyć  i obrabiać grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych,
•  potrafi zabezpieczać strony internetowe oraz bazy danych,
•  zarządza witrynami i aplikacjami internetowymi,
• projektuje serwisy w oparciu o systemy cms,
• projektuje i drukuje obiety 3D oraz tworzy animacje 3D.

Technik informatyk może znaleźć zatrudnienie jako:
• administrator sieci komputerowych,
• serwisant sprzętu komputerowego,
• programista,
• progamista/projektant aplikacji internetowych (front-end i back-end developer)
• grafik komputerowy,
• webmaster.

TECHNIK INFORMATYK



Technik  programista zajmuje się projektowaniem, programowaniem i testowaniem 
programów komputerowych w tym aplikacji webowych. Potrafi też administrować 
bazami danych, projektować elementy graficzne wykorzystywane na witrynach 
internetowych i aplikacjach komputerowych. 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
• Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami 

danych
• Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik programista:
• zna aktualnie obowiązujące języki programowania oraz środowiska programistyczne
• projektuje, programuje i testuje zaawansowane aplikacje webowe,
•  projektuje, programuje i testuje aplikacje desktopowe,
•  projektuje, programuje i testuje aplikacje mobilne,
•  projektuje i administruje bazy danych,
•  potrafi tworzyć  i obrabiać grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych, 
•  potrafi zabezpieczać strony, aplikacje internetowe oraz bazy danych,
•  zarządza witrynami i aplikacjami internetowymi,
•  tworzy i administruje systemy zarządzania treścią.

Technik programista może znaleźć zatrudnienie jako:
•  programista na stanowiskach front-end developer jak i back-end developer aplikacji 

internetowych,
•  programista gier i aplikacji desktopowych oraz mobilnych
•  administrator hostingów internetowych, 
•  grafik komputerowy,
•  webmaster.

TECHNIK PROGRAMISTA 



Automatyk to osoba, która umie obsługiwać, projektować nowoczesne urządzenia  
i linie produkcyjne. Potrafi łączyć umiejętności z dziedziny elektryczności, informatyki 
oraz mechaniki, przez co sprosta wymaganiom  nowoczesnego przemysłu. Automatyk 
może pracować zarówno w małej, jak i dużej firmie, która prowadzi produkcję, 
doradztwo lub wdraża nowoczesne systemy produkcyjne. Automatyk obsługuje 
i programuje  urządzenia techniczne wykorzystywane  w branży mechanicznej, 
spożywczej, energetycznej, samochodowej, budowlanej lub medycznej.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
• Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej,
• Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki       

przemysłowej.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik automatyk:
• czyta i wykonuje rysunek techniczny,
• dokonuje przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń i instalacji automatyki,
• uruchamia układy sterowania elektropneumatycznego,
•  programuje sterowniki PLC, panele HMI, serwonapędy,
•  diagnozuje i usuwa usterki w liniach produkcyjnych,
•  programuje mikroprocesory,
•  obsługuje i diagnozuje zautomatyzowane linie produkcyjne,
•  posługuje się językiem obcym zawodowym.

Technik automatyk może być zatrudniony jako:
•  pracownik obsługi zautomatyzowanych linii przemysłowych,
•  pracownik działu obsługi i napraw urządzeń automatyki,
•  montażysta,
•  diagnosta i serwisant sprzętu automatycznego,
•  może też prowadzić własną działalność gospodarczą.

TECHNIK AUTOMATYK



Technik robotyk jest jednym z najbardziej poszukiwanych  zawodów w przemyśle. 
Technicy tej specjalności posiadają szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu 
mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, automatyki oraz informatyki. Zawód ten 
jest odpowiedzią na potrzeby dynamicznie zmieniającej się światowej gospodarki, 
która w coraz większym stopniu opiera się na automatyzacji i robotyzacji procesów 
produkcyjnych. Specjaliści z tego zawodu poszukiwani są obsługi, instalowania  
i programowania procesów produkcji z wykorzystaniem robotów i układów automatyki 
przemysłowej.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
• Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki,
• Eksploatacja i programowanie systemów robotyki.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik robotyk:
• czyta i wykonuje rysunek techniczny,
• posługuje się programami CAD/CAM,
• posługuje się dokumentacją techniczną oraz narzędziami pomiarowymi,
• projektuje i uruchamia układy sterowania elektropneumatycznego,
• programuje sterowniki PLC, panele HMI,
• obsługuje i programuje roboty przemysłowe,
• uruchamia i obsługuje układy mechaniczne i elektroniczne robotów,
• posiada umiejętność tworzenia układów współpracy między robotami, projektowanie 

linii produkcyjnej obsługiwanej przez roboty przemysłowe.

Technik robotyk może być zatrudniony jako:
• operator i programista robotów przemysłowych,
• konstruktor,
• technolog,
• montażysta robotów przemysłowych,
• nadzór techniczny systemów zrobotyzowanych. 

TECHNIK ROBOTYK



Technik mechatronik łączy wiedzę z zakresu mechaniki, elektroniki  
i automatyki. Potrafi  programować maszyny np. obrabiarki CNC, drukarki 3D, 
roboty przemysłowe oraz sterowniki PLC. Absolwent posiada szeroki zakres wiedzy 
technicznej, przez co łatwo może dostosować się do wymogów rynku pracy.
 
Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
• Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych, 
• Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych. 

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechatronik:
• czyta i wykonuje rysunek techniczny,
•  posługuje się programami CAD/CAM,
•  posługuje się dokumentacją oraz narzędziami pomiarowymi, 
•  projektuje i uruchamia układy sterowania elektropneumatycznego, 
•  programuje sterowniki PLC, panele HMI, serwonapędy,
• diagnozuje i usuwa usterki w liniach produkcyjnych,
•  obsługuje i programuje roboty przemysłowe,
•  projektuje i tworzy  wizualizację procesów technologicznych, 
•  obsługuje i diagnozuje zautomatyzowane linie produkcyjne,
•  w ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie realizują własne projekty np. roboty 

mobilne, manipulatory, drony, frezarki CNC.

Technik mechatronik może być zatrudniony jako: 
• operator i programista robotów przemysłowych,
•  operator obrabiarek CNC,
•  konstruktor, 
• technolog, 
• montażysta,
•  mistrz, kierownik działu obsługi i napraw,
•  zaopatrzeniowiec, sprzedawca sprzętu mechatronicznego,
•  diagnosta i serwisant sprzętu mechatronicznego.

TECHNIK MECHATRONIK 



Technik pojazdów samochodowych to zawód związany z diagnostyką, naprawą  
i obsługą  pojazdów samochodowych. Do zadań technika pojazdów samochodowych 
należy m.in.: ocena stanu technicznego i ustalenie przyczyn niesprawności pojazdów, 
przeprowadzenie diagnostyki samochodowej, wykonanie przeglądów pojazdów 
samochodowych. Technik pojazdów samochodowych potrafi czytać, analizować   
i  prowadzić dokumentację związaną z obsługą i naprawą pojazdów (często zapisaną 
w języku angielskim).

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia: 
• Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
• Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik pojazdów samochodowych potrafi:
• weryfikować i dokonywać oceny stanu technicznego podzespołów samochodowych,
• przeprowadzać diagnostykę mechanicznych i elektronicznych układów 

samochodowych np. testerem Bosch KTS czy Mega Max,
• wykonywać naprawy pojazdów samochodowych,
• posługiwać się dokumentacją zawodową np. ESI Tronic, AutoData, Audatex,
• planować obsługę i naprawę pojazdów samochodowych,
• jest przygotowany do egzaminu na prawo jazdy kategorii B,
• swoje zainteresowania uczeń tego kierunku może  rozwijać na zajęciach 

pozalekcyjnych w ramach kółka motoryzacyjnego.

Technik pojazdów samochodowych może znaleźć zatrudnienie:
• w warsztacie samochodowym,
• w zakładach produkcji i w salonach sprzedaży samochodów,
• w stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,
• w sklepach i hurtowniach motoryzacyjnych,
• w przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
• w zakładach likwidacji pojazdów samochodowych,
• mogą prowadzić również własną działalność gospodarczą.

TECHNIK POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH



Technik mechanik o specjalności: obrabiarki sterowane numerycznie zajmuje się 
przygotowywaniem obrabiarek sterowanych numerycznie i konwencjonalnych do 
obróbki oraz wykonywaniem obróbki skrawaniem. Nadzoruje i wykonuje prace 
związane z projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją i utrzymaniem w ruchu 
różnego rodzaju maszyn i urządzeń mechanicznych, przeprowadza ich montaż, 
naprawy i konserwacje, wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń, obsługuje 
obrabiarki skrawające do metali.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia: 
• Użytkowanie obrabiarek skrawających,
• Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechanik spec. obrabiarki sterowane 
numerycznie: 
• obsługuje obrabiarki CNC z systemami sterowania Sinumerik, Heidenhain, Fanuc  

i Haas,
• obsługuje wycinarkę elektroerozyjną drutową ze sterowaniem Fanuc,
• posiada umiejętności projektowania i obsługi oprogramowania CAD/CAM i CNC 

takiego jak m.in.: AutoCAD, Inventor, Solid Edge, EdgeCAM i MTS,
• potrafi ocenić jakość wykonanego wyrobu przy pomocy ręcznych narzędzi kontrolno-

pomiarowych,
• obsługuje urządzenia kontrolno-pomiarowe tj. współrzędnościową maszynę 

pomiarową, mikroskopy, projektory pomiarowe i urządzenia do badań niszczących  
i nieniszczących materiałów.

Technik mechanik spec. obrabiarki sterowane numerycznie może znaleźć zatrudnienie:
• w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i elektromaszynowym jako operator 

maszyn produkcyjnych, kontroler jakości i specjalista z zakresu utrzymania ruchu,
• w biurach technologicznych i konstrukcyjnych jako technolog i projektant,
• w małych zakładach usługowo-naprawczych posiadających obrabiarki skrawające.

TECHNIK MECHANIK  
(spec.: obrabiarki sterowane numerycznie)



Technik spawalnictwa zajmuje się łączeniem materiałów różnymi metodami 
spawalniczymi. Organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z łączeniem, 
cięciem i zgrzewaniem materiałów oraz projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją 
i utrzymaniem w ruchu różnego rodzaju maszyn i urządzeń mechanicznych. 
Przeprowadza ich montaż, naprawy i konserwacje, wykrywa i usuwa przyczyny 
awarii oraz uszkodzeń, wymienia zużyte lub uszkodzone elementy oraz zespoły w 
maszynach i urządzeniach. 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia: 
• Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
• Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik spawalnictwa: 
• potrafi wykonywać połączenia spawane różnymi metodami spawalniczymi: spawanie 

w osłonie gazów ochronnych MIG/MAG i TIG, spawanie gazowe, spawanie 
elektryczne,

• potrafi zaprojektować połączenia konstrukcyjne oraz części maszyn przy pomocy 
oprogramowania typu CAD,

• posiada umiejętności oceny złączy spawanych i obsługuje urządzenia kontrolno-
pomiarowe,

• otrzymuje książeczkę spawacza oraz certyfikat Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach 
na wybrane metody spawania.

Technik spawalnictwa może znaleźć zatrudnienie: 
• w budownictwie przemysłowym,
• przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych,
• zakładach usługowo-naprawczych jako specjalista z zakresu łączenia metali,
• na stanowiskach nadzoru technicznego, jako technolog, konstruktor, organizator 

przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,
• jako kontroler jakości, konserwator i pracownik z zakresu utrzymania ruchu.

TECHNIK SPAWALNICTWA 



Technik hotelarstwa kompleksowo obsługuje gości hotelowych, organizuje usługi 
turystyczne, rekreacyjno – sportowe i gastronomiczne oraz obsługuje kongresy, 
targi, bankiety i inne imprezy. Jest zawodem o charakterze usługowym, polegającym 
na zapewnieniu podróżnym i turystom zakwaterowania, wyżywienia oraz usług 
dodatkowych z tym związanych. Technik hotelarstwa to osoba o wysokiej kulturze 
osobistej, pracująca zgodnie z zasadami: etyka, estetyka i etykieta. Zawód hotelarza 
jest odpowiedni dla osób lubiących kontakt z ludźmi, empatycznych i cierpliwych oraz 
takich, które posiadają zdolności organizacyjne. 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia: 
• Planowanie i realizacja usług w recepcji,
• Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie  technik hotelarstwa:
• fachowo i kompleksowo obsługuje gości hotelowych w różnych obiektach 

świadczących usługi hotelarskie,
• udziela informacji turystycznej, dobiera ofertę hotelową do potrzeb gości,
• wykonuje prace związane z obsługą gości w recepcji,
• sporządza dokumentację hotelową związaną m.in. z rezerwacją usług hotelarskich 

czy rozliczeniem kosztów pobytu gości,
• utrzymuje czystość i porządek w jednostkach mieszkalnych, przygotowuje i podaje 

śniadania.

Technik hotelarstwa może znaleźć zatrudnienie:
• w obiektach bazy noclegowej, takich jak: hotele, motele, ośrodki wypoczynkowe, 

zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, schroniska, a także we współczesnej 
bazie ruchomej, np.: linie promowe, kolejowe czy lotnicze,

• w organach administracji samorządowej (gminy, powiaty, województwa), związanych 
z usługami hotelarskimi czy turystycznymi, 

• jako rezydent czy pilot wycieczek.

TECHNIK HOTELARSTWA 



Technik handlowiec  to specjalista posiadający umiejętność pracy w przedsiębiorstwach 
handlowo – usługowych. Podejmując naukę na tym kierunku uczniowie zapoznają się 
z regułami rynku, ekonomią,  marketingiem,  nowoczesną rachunkowością handlową, 
prawem cywilnym i handlowym, organizacją pracy w punktach sprzedaży, regułach 
współpracy z kontrahentami.
W końcowym cyklu kształcenia uczniowie mają możliwość poszerzenia swojej 
wiedzy i umiejętności z zakresu  projektowania witryn i przestrzeni handlowej 
(visual merchandising) lub  zarządzania (menadżer) w handlu. Nabywają również  
umiejętności obsługi wózków widłowych.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia: 
• Prowadzenie sprzedaży,
• Prowadzenie działalności handlowej.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie  technik handlowiec: 
• potrafi sprawnie prowadzić obsługę biurową związaną z działalnością handlową,
• potrafi obsługiwać  kasę fiskalną, wagi elektroniczne, urządzenia do znakowania 

towarów oraz program magazynowo – sprzedażowy,
• sprawnie organizuje i prowadzi sprzedaż towarów,  nawiązuje współpracę  

z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi,
• umie sporządzać dokumentację handlową.
 
Technik handlowiec może znaleźć zatrudnienie:  
• w przedsiębiorstwach handlowych na stanowiskach w obszarze prac ekonomiczno 

- biurowych, jako specjalista do spraw marketingu, w działach handlowych czy 
księgowości,

• na stanowiskach: specjalista ds. zaopatrzenia, sprzedaży, obsługi klienta,
• jako przedstawiciel handlowy, akwizytor,
• w przedsiębiorstwach logistycznych,
• prowadząc własną działalność gospodarczą w branży handlowo - marketingowej.

TECHNIK  HANDLOWIEC 



TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH 

Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód, który łączy w sobie umiejętności 
kucharza, doradcy żywieniowego i organizatora usług gastronomicznych. Posiada 
umiejętność oceniania jakości żywności, dobierania parametrów  jej przechowywania,  
sporządzania potraw, dekorowania, porcjowania i serwowania  zgodnie ze sztuką 
obsługi konsumenta. Potrafi zaplanować i ocenić sposób żywienia różnych grup 
ludności, zorganizować produkcję gastronomiczną, jak również zaplanować  
i zrealizować usługi gastronomiczne.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia: 
• Sporządzanie  potraw i napojów,
• Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych: 
• przygotowuje  potrawy według receptur gastronomicznych, zachowując dbałość  

o ich wartość odżywczą i bezpieczeństwo zdrowotne,
• stosuje różne  techniki dekorowania potraw, dobiera odpowiednie naczynia do ich 

podawania,
• posiada umiejętność serwowania potraw,
• potrafi nakrywać stoły, uwzględniając okoliczność przygotowywanego posiłku oraz 

odpowiednio dobrać elementy dekoracji stołów,
• układa i ocenia jadłospisy dla różnych grup ludności,
• organizuje imprezy okolicznościowe, kalkuluje koszty produkcji i usług 

gastronomicznych.

Technik żywienia i usług gastronomicznych może znaleźć zatrudnienie jako: 
• szef kuchni zakładów gastronomicznych typu otwartego i zamkniętego,
• manager zakładu gastronomicznego,
• pracownik firm cateringowych na różnych stanowiskach np. organizatora usług 

cateringowych, doradcy żywieniowego,
• kelner,
• może prowadzić własną działalność gospodarczą w branży gastronomicznej.



Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zajmuje się użytkowaniem, obsługą  
i naprawami pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie. Zawód 
ten daje możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami informatycznymi 
stosowanymi w rolnictwie, poznania sprzętu rolniczego, wykorzystywanego  
w produkcji roślinnej, zwierzęcej i ogrodniczej oraz możliwość obsługi i naprawy 
pojazdów i maszyn rolniczych. 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia: 
• Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych  

w rolnictwie,
• Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki 
potrafi:
• obsługiwać pojazdy i maszyny rolnicze,
•  obsługiwać maszyny samobieżne,
•  diagnozować oraz wykonywać naprawy pojazdów i maszyn rolniczych,
•  wykonywać czynności kontrolno –  obsługowe,
•  prowadzić pojazdy samochodowe i ciągniki rolnicze,
•  programować sprzęt rolniczy wyposażony w nowoczesną technologię nawigacyjną.

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki może znaleźć zatrudnienie:
• w firmach transportowych,
•  w zakładach diagnostyki i mechaniki rolniczej,
•  w serwisach sprzętu rolniczego,
•  posiada kwalifikacje, aby ubiegać się o dotację z ARiMR. 

TECHNIK  MECHANIZACJI 
ROLNICTWA I AGROTRONIKI



BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
           bez progu punktowego  

Nazwa zawodu Punktowane
przedmioty

mechanik pojazdów samochodowych
operator obrabiarek skrawających
stolarz
elektryk
ślusarz
monter zabudowy i robót wykończeniowych  
w budownictwie

j. polski
matematyka

fizyka
j. obcy

sprzedawca
fryzjer

j. polski
matematyka

geografia
j. obcy

cukiernik
piekarz
kucharz

j. polski
matematyka

biologia
j. obcy



Mechanik pojazdów samochodowych  zajmuje się obsługą , naprawą i diagnostyką 
pojazdów samochodowych. Kontroluje stan technicznych zespołów i układów 
samochodowych, reguluje oraz sprawdza działanie pojazdu, wykonuje prace 
konserwacyjne i naprawcze pojazdów samochodowych.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:  
• Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych:
• wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze pojazdów samochodowych,
• kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych,
• potrafi obsługiwać urządzenia diagnostyczne i pracować na stanowiskach 

obsługowo - naprawczych,
• w ramach programu nauczania, uczeń zostaje przygotowany do egzaminu na prawo 

jazdy kategorii B.

Mechanik pojazdów samochodowych może znaleźć zatrudnienie:
• w warsztatach samochodowych,
• na stacjach paliw,
• w sklepach i hurtowniach motoryzacyjnych,
• w autoryzowanych stacjach obsługi,
• w przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
• w przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
• w firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych.

MECHANIK POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH



Operator obrabiarek skrawających obrabia elementy z różnych metali na tokarkach, 
frezarkach, szlifierkach, wytaczarkach i obrabiarkach sterowanych numerycznie, 
dobiera odpowiednie narzędzia i oprzyrządowanie do obrabiarek. Czyta dokumentację 
techniczną i programy obróbcze na obrabiarki sterowane numerycznie. Przygotowuje 
do pracy i obsługuje obrabiarki konwencjonalne i numeryczne.
 
Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia: 
• Użytkowanie obrabiarek skrawających.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie operator obrabiarek skrawających:
• obsługuje konwencjonalne obrabiarki skrawające do metali takie jak: tokarki, frezarki 

i szlifierki, zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej, 
• obsługuje obrabiarki numeryczne  z systemami sterowania Sinumerik, Heidenhain, 

Fanuc i Haas,
• obsługuje wycinarkę elektroerozyjną drutową ze sterowaniem Fanuc,
• potrafi ocenić jakość wykonanego wyrobu przy pomocy ręcznych narzędzi kontrolno-

pomiarowych.

Operator obrabiarek skrawających może znaleźć zatrudnienie: 
• w zakładach mechanicznych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie 

produkcji, 
• w  nowoczesnych zakładach przemysłu ciężkiego i lekkiego,
• jako operator obrabiarek konwencjonalnych oraz sterowanych numerycznie.

OPERATOR OBRABIAREK 
SKRAWAJĄCYCH



Stolarz zajmuje się obróbką drewna i tworzyw drzewnych, wykonuje i konserwuje 
przedmioty wykonane z drewna, potrzebne w budownictwie i wykończeniu wnętrz. 
Do najważniejszych zadań stolarza należy: wykonywanie i konserwacja elementów 
drewnianych używanych w budownictwie (np. schodów, drzwi, parkietów, szaf 
wnękowych), wykonywanie i konserwacja mebli zwykłych oraz ozdobnych, 
wykonywanie drewnianych przedmiotów codziennego użytku (galanteria użytkowa), 
odnawianie i konserwacja drewnianych antyków.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia: 
• Wytwarzanie wyrobów stolarskich.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie stolarz: 
• wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych,
• wykonuje prace związane z obsługą maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie,
• wykonuje naprawę, renowację i konserwację wyrobów stolarskich.

Stolarz może znaleźć zatrudnienie:
• w zakładach produkujących meble, stolarkę budowlaną, w pracowniach konserwacji 

i renowacji mebli,
• może prowadzić własną działalność gospodarczą.

STOLARZ



Elektryk jest specjalistą w dziedzinie instalacji elektrycznych, napędu i sprzętu 
elektrycznego. Zawód elektryka obejmuje wiedzę oraz umiejętności z zakresu 
budowy maszyn i urządzeń elektrycznych, energetyki i bezpieczeństwa pracy 
przy urządzeniach elektrycznych. Elektrycy posługują się schematami i planami 
elektrycznymi, analizują pracę urządzeń i instalacji elektrycznych i na ich podstawie 
budują oraz naprawiają je. 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia: 
• Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. 

Absolwent kończący szkołę w zawodzie elektryk: 
• potrafi obsługiwać maszyny i urządzenia elektryczne,
• wykonuje naprawy elektryczne, układy sterowania maszyn, instalacje elektryczne, 

układy energetyczne.

Elektryk może znaleźć zatrudnienie: 
• w branży budowlanej, przy budowie instalacji elektrycznej,
• w zakładach wytwarzających sprzęt elektryczny,
• przy utrzymaniu sieci elektroenergetycznych,
• w zakładach produkcyjnych korzystających ze sprzętu elektrycznego i instalacji 

elektrycznych,
• w zakładach serwisujących sprzęt elektryczny.

ELEKTRYK



Ślusarz to specjalista zajmujący się ręczną i ręczno – maszynową obróbką metalu, 
a także montażem,  naprawą, konserwacją urządzeń technicznych i narządzi. 
Wykonuje również elementy maszyn, urządzeń oraz sprzętu powszechnego użytku 
metodami obróbki ręcznej i maszynowej np. toczeniem, frezowaniem, szlifowaniem. 
Przygotowuje różne konstrukcje metalowe, stosując połączenia metodami nitowania, 
spawania, lutowania, zgrzewania.  Naprawia  i konserwuje sprzęt gospodarstwa 
domowego, (np. zamki do drzwi, sprzęt AGD).Ślusarz zdobywa wiedzę i umiejętności  
praktyczne z zakresu ślusarstwa  oraz spawalnictwa.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
• Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

 Absolwent kończący szkołę w zawodzie ślusarz potrafi:
• posługiwać się dokumentacją techniczną - wykonywać szkice części maszyn  

i mechanizmów,
• wykonywać podstawowe prace z zakresu obróbki ręcznej, posługując się 

narzędziami ślusarskimi i elektronarzędziami,
• obsługiwać obrabiarki skrawające tj. tokarki, frezarki, wiertarki, szlifierki, piły,
• wykonywać spoiny metodą MAG/MIG  i TIG, 
• oceniać stan techniczny maszyn, urządzeń, przyrządów i narzędzi,
• wykonywać naprawę i konserwację maszyn, urządzeń, przyrządów i narzędzi,

 Ślusarz może znaleźć zatrudnienie:
• w zakładach przemysłu maszynowego, 
• warsztatach samochodowych, 
• na budowach, 
• w firmach sanitarnych i instalacyjno - grzewczych, 
•  w serwisach naprawy sprzętu domowego, 
•  w pracowniach ślusarstwa artystycznego (konserwacja, naprawa, odtwarzanie 

metalowych wyrobów artystycznych),
• może prowadzić własną działalność gospodarczą.

ŚLUSARZ



Sprzedawca zajmuje się przyjmowaniem dostaw,  przygotowywaniem towarów 
do sprzedaży wykonywaniem prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją 
transakcji kupna i sprzedaży.  Posiada wiedzę z zakresu  towaroznawstwa, promocji  
i organizacji sprzedaży  towarów. W końcowym cyklu kształcenia uczniowie mają 
możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi sprzedaży 
internetowej.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia: 
• Prowadzenie sprzedaży. 

Absolwent kończący szkołę w zawodzie sprzedawca: 
• umie organizować zaopatrzenie, przyjmować dostawy towarów oraz dokonywać 

kontroli jakościowej i ilościowej towarów,
• potrafi przygotować towar do sprzedaży i dokonać jego ekspozycji,
• umie pozyskać i obsłużyć klientów oraz dokonać realizacji transakcji kupna  

i sprzedaży, stosując różne formy i techniki sprzedaży,
• umie obliczać ceny, marże, podatek VAT, dokonywać  inkasa należności,
• potrafi obsługiwać  kasę fiskalną, wagi elektroniczne, urządzenia do znakowania 

towarów oraz program magazynowo – sprzedażowy,
• umie rozliczyć i zabezpieczyć utarg,
• potrafi dokonywać spisu z natury i obliczać różnice inwentaryzacyjne,
• umie stosować różne formy promocji towarów,
• potrafi przyjmować i rozpatrywać reklamacje, zgodnie z obowiązującymi 

procedurami.

Sprzedawca może znaleźć zatrudnienie:
• jako sprzedawca, kasjer, magazynier, kierownik sklepu, 
• w punktach sprzedaży detalicznej (sklepy, hipermarkety),
• w punktach sprzedaży hurtowej (hurtownie).

SPRZEDAWCA



Fryzjer, coraz częściej nazywany stylistą fryzur, zajmuje się układaniem fryzur, 
zgodnie z życzeniem klienta.  Doradza wybór odpowiedniej fryzury, dopasowanej do 
kształtu twarzy. Do jego zadań należą również: odpowiednie strzyżenie i modelowanie 
włosów oraz wszelkiego rodzaju koloryzacja włosów – farbowanie, rozjaśnianie, 
tworzenie pasemek, balejaż. Doradza też klientom w doborze najlepszych środków 
pielęgnacyjnych oraz we właściwym dbaniu o fryzurę.
 
Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia: 
• Wykonywanie zabiegów fryzjerskich. 

Absolwent kończący szkołę w zawodzie fryzjer potrafi:
• ocenić stan włosów i skóry głowy, 
• dobrać metody i techniki pielęgnacji oraz wykonać zabiegi pielęgnacyjne włosów  

i skóry głowy, 
• dobrać techniki, metody i sposoby strzyżenia włosów, 
• wykonać zabiegi koloryzacji, rozjaśniania i dekoloryzacji włosów, 
• wykonać fryzury okolicznościowe.

Fryzjer może znaleźć zatrudnienie: 
• w salonach fryzjerskich, 
• w miejscach, w których potrzebny jest specjalista od stylizacji włosów, 
• może prowadzić własną działalność gospodarczą. 

FRYZJER



Cukiernik zajmuje się produkcją ciast, ciasteczek, tortów, deserów, pieczywa 
cukierniczego. Dba również o ich odpowiednią dekorację, jakość składników i produktu 
końcowego. Nadzoruje pracę urządzeń wykorzystywanych w procesie produkcji. 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
• Produkcja wyrobów cukierniczych.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie cukiernik:
• potrafi obsługiwać maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów cukierniczych,
• zna zasady kontroli, konserwacji urządzeń do produkcji wyrobów cukierniczych 

zgodnie z przepisami BHP,
• potrafi rozliczyć przyjęte i wydane surowce, produkty ciastkarskie i cukiernicze,
• zna funkcjonowanie branży spożywczej.

Cukiernik może znaleźć zatrudnienie: 
• w zakładach  produkujących wyroby cukiernicze i ciastkarskie, 
• może także otworzyć własną działalność gospodarczą.

CUKIERNIK



Piekarz zajmuje się sporządzaniem ciast i wypiekiem pieczywa pszennego, żytniego, 
mieszanego oraz formowaniem wyrobów. Posiada wiedzę o surowcach, produktach 
stosowanych w piekarnictwie, ich przydatności do produkcji, przechowywaniu, 
procesach technologicznych, warunkach produkcji przemysłowej i produkcji na małą 
skalę np. pieczywa  dietetycznego oraz specjalnego. Posiada też wiedzę z zakresu 
budowy oraz obsługi maszyn i urządzeń zgodnie z zasadami BHP, drobnego sprzętu, 
a także aparatury kontrolno - pomiarowej stosowanej w piekarstwie.

Kalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia: 
• Produkcja wyrobów piekarskich. 

Absolwent kończący szkołę w zawodzie piekarz: 
• przygotowuje  surowce do produkcji wyrobów piekarskich,
• sporządza półprodukty piekarskie,
• potrafi dzielić ciasta i kształtować kęsy na wyroby piekarskie,
• umie przeprowadzić rozrost oraz wypiek pieczywa, 
• obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów piekarskich. 

Piekarz może znaleźć zatrudnienie:
• w zakładach produkujących wyroby piekarnicze,

PIEKARZ



Kucharz zajmuje się przyrządzaniem potraw, dań, przekąsek, ciast, deserów oraz 
napojów. Przygotowuje potrawy pochodzące z różnych stron świata oraz dostosowuje 
je do indywidualnych wymagań klientów. Posiada umiejętność porcjowania, 
dekorowania i wydawania potraw. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami, które 
umożliwiają sporządzanie potraw różnymi technikami kulinarnymi. Do obowiązków 
kucharza należy także dbanie o wybór składników najlepszej jakości, właściwe 
przechowywanie żywności, dbanie o należytą konserwację urządzeń i drobnego 
sprzętu gastronomicznego. Sprawuje nadzór nad pracą w kuchni, aby przebiegała 
zgodnie z wymogami sanitarnymi oraz przepisami BHP. Do obowiązków kucharza 
należy również układanie menu oraz zarządzanie wydatkami na produkty spożywcze.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
• Sporządzanie potraw i napojów.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie kucharz potrafi:  
• sporządzać potrawy i napoje,
• projektować, układać potrawy na talerzach, półmiskach oraz dekorować wyroby 

kulinarne,
• dobierać zastawę stołową do potraw, 
• przechowywać żywność zgodnie z systemami zapewniającymi bezpieczeństwo 

zdrowotne, 
• przestrzegać procedur i zasad bezpieczeństwa obowiązujących w zakładach 

żywienia zbiorowego, 
• obsługiwać maszyny i urządzenia gastronomiczne.

Kucharz może znaleźć zatrudnienie: 

• w zakładach gastronomicznych: restauracjach, jadłodajniach, barach, pizzeriach, 
stołówkach (szkolnych, przedszkolnych, pracowniczych), firmach cateringowych,

• w przedsiębiorstwach wytwarzających półprodukty i produkty kulinarne, 
• może  również prowadzić własną działalność gospodarczą.

KUCHARZ



Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje: montaż 
zabudowy, roboty malarsko – tapicerskie oraz roboty posadzkarskie i okładzinowe. 
Jego zadania polegają m.in. na: wykonywaniu ścianek działowych, okładzin 
ściennych, sufitów podwieszanych, nanoszeniu powłok malarskich różnymi technikami 
z uwzględnieniem różnego rodzaju podłoża, wykonywaniu posadzek z drewna, 
płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, wykładzin 
rulonowych z tworzyw sztucznych oraz posadzek bezspoinowych, wykonywaniu 
okładzin ściennych z materiałów drewnianych, ceramicznych, kamiennych oraz  
z tworzyw sztucznych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 
przeprowadza także konserwację i naprawy powłok malarskich, tapet, posadzek  
i okładzin.

Kalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia: 
• Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych. 

Absolwent kończący szkołę w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie: 
• montuje systemy suchej zabudowy, 
•  wykonuje roboty malarskie, 
•  wykonuje roboty tapicerskie, 
•  wykonuje roboty posadzkowe i okładzinowe, 
•  dobiera narzędzia, sprzęt i materiały do wykonywanych robót.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie może znaleźć 
zatrudnienie:

• w przedsiębiorstwach budowlanych, 
•  w zakładach remontowo – budowlanych, 
•  może prowadzić własną działalność gospodarczą. 

MONTER ZABUDOWY  
I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH 

W BUDOWNICTWIE



Nasze mocne strony: 

• Jesteśmy jedną z największych szkół technicznych na Podkarpaciu.

• Oferujemy nowoczesną, profesjonalną i stale rozwijaną bazę dydaktyczną. 

• Wsparcie edukacyjne zapewniają nam firmy: MTU Aero Engines, BorgWarner, 
RSTECHNOLOGY, B&P Engineerig, Superior Industries. 

• Przygotowujemy do wykonywania zawodu – nasi uczniowie są gotowi do 
podjęcia pracy już po technikum lub branżowej szkole I stopnia. 

• Pozyskujemy fundusze ze środków unijnych oraz fundacji wspierających 
szkolnictwo zawodowe. 

• Dbamy o rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych naszych uczniów poprzez 
zajęcia specjalizujące, staże zawodowe, praktyki zawodowe, współpracę  
z pracodawcami.

• Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów: cyfrowe, językowe, w zakresie 
przedsiębiorczości, kreatywności, asertywności.



 Rozwój przemysłu i nowych technologii wymusza doposażenie placówki 
w profesjonalny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Szkoła nawiązała współpracę  
z Fundacjami VELUX i otrzymała środki na podniesienie jakości szkolenia 
zawodowego w kwocie 531.408 euro w ramach programu „Wsparcie 
edukacji zawodowej w Europie”. Dzięki temu doposażono m.in. pracownie 
robotyki i automatyki, tworząc Centrum Robotyki wyposażone w siedem 
robotów przemysłowych, robota spawalniczego, systemy wizyjne oraz 
układy automatyki. Kompleksowe wyposażenie Centrum pozwala prowadzić 
zajęcia na nowoczesnych stanowiskach dydaktycznych, na których młodzież 
zdobywa podstawy teoretyczne i umiejętności praktyczne z obsługi  
i programowania robotów przemysłowych. 
 W ramach wsparcia  doposażono również  pracownie samochodowe, 
elektryczne, elektroniczne, mechatroniczne.  Dzięki Fundacjom VELUX 
nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Aarhus w Dani, co pozwala nam 
kształtować kompetencje kluczowe wśród uczniów i nauczycieli. 
 Znaczna część środków finansowych z programu przeznaczona została na 
szkolenia i warsztaty, mające na celu rozwój dodatkowych umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych uczniów, np. szkolenie z mechatroniki samochodowej oraz diagnostyki 
cyfrowych magistrali danych CAN.

Partnerzy
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