
 
 

 
 

CELE KSZTAŁCENIA 

 

Absolwent naszej szkoły, kształcącej w zawodzie fryzjer może podejmować pracę w za-

kładach fryzjerstwa damskiego i męskiego, salonach urody. Jego wiedza na temat wszyst-

kich zabiegów począwszy od odżywiania włosów i masażu skóry głowy, przez strzyżenie 

i koloryzowanie, kończąc na modelowaniu i utrwalaniu fryzury czyni z niego mistrza. Ko-

rzysta przy tym z wiedzy w zakresie technologii i materiałów fryzjerskich. Wyposażamy go 

w niezbędną w zawodzie znajomość zasad higieny i podstaw psychologii. Podczas zajęć 

dużo uwagi poświęcamy na kształtowanie takich cech, jak: odpowiedzialność, samodziel-

ność, aktywność, kultura pracy, komunikatywność. Umiejętności zdobyte w szkole pozwa-

lają na uruchomienie własnego zakładu fryzjerskiego. 

 

REALIZACJA KSZTAŁCENIA 

 

Nasza szkoła zapewnia naukę w nowocześnie wyposażonej pracowni fryzjerskiej. 

W pracowni  oprócz standardowego wyposażenia znajduje się m.in. urządzenie 

wielofunkcyjne do zabiegów pielęgnacyjnych i chemicznych, sauna do włosów, 

profesjonalna mikrokamera do analizy struktury włosa oraz skóry głowy, a także 

aparat do zagęszczania i przedłużania włosów. 

  

Na pracowni uczniowie mają dostęp szerokiej gamy kosmetyków i preparatów fryzjerskich 

(pełna paleta farb do włosów, preparaty do prostowania itp.), których asortyment jest na 

bieżąco uzupełniany zgodnie z zapotrzebowaniem i zainteresowaniami uczniów. 

FRYZJER 
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Nasza szkoła w ramach rozwijania zdolności ucznia organizuje liczne szkolenia branżowe 

np. z koloryzacji czy pielęgnacji włosów itp., a także jest organizatorem 

atrakcyjnego konkursu „Liga Młodych Kreatorów” polegającego na kreowaniu 

wizerunku.  

Celem takich działań jest m.in.: 

       

 rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań w dziedzinie fryzjerstwa, 

 konfrontacja umiejętności zawodowych, 

 rozwijanie kreatywności zawodowej wśród młodzieży z klas fryzjerskich, 

 prezentacja umiejętności fryzjerskich, 

 możliwość zaprezentowania się uczniów na lokalnym rynku pracy. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Po ukończeniu nauki w naszej szkole absolwent tego kierunku będzie posiadał wiedzę  

i umiejętności w zakresie:  

1. wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów, 

2. wykonywania zabiegów chemicznych włosów, 

3. strzyżenia włosów, 

4. stylizacji fryzur, 

5. wykonywania projektów fryzur. 

PROCEDURY EGZAMINACYJNE 

Po ukończeniu szkoły absolwent zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje 

w zawodzie z zakresu kwalifikacji AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich. 

Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie fryzjer  jest honorowany przez 

kraje Unii Europejskiej.  

Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru 

kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego: 

Fryzjer po potwierdzeniu kwalifikacji AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich mo-

że uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjer-

skich po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji AU.26. Projektowanie fryzur oraz uzy-

skaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego. Kwalifikację AU.26. można 

uzyskać kontynuując naukę w Szkole Branżowej II stopnia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

CELE KSZTAŁCENIA 

Kształcenie w zawodzie sprzedawca ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawne-

go i fachowego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Ab-

solwent będzie wyposażony w wiedzę o funkcjonowaniu rynku, potrzebach konsumentów, 

towaroznawstwie, działaniach marketingowych, technikach informatycznych, organizacji 

pracy w punktach sprzedaży, nowoczesnej rachunkowości, prawie (cywilnym i handlowym) 

oraz regułach współpracy z kontrahentami.   

Sprzedawca należy do zawodów typowo usługowych. W procesie kształcenia zwracamy 

uwagę na znaczenie istotnych dla przyszłego handlowca postaw i cech, w szczególności 

takich jak: komunikatywność, uczciwość (w tym kupiecką), rzetelność, zamiłowanie do 

porządku, odpowiedzialność, dokładność, systematyczność w działaniu.   

REALIZACJA KSZTAŁCENIA 

Nasza szkoła dysponuje pracownią sprzedawców, wyposażoną w kasy fiskalne, 

komputery, czytniki towarów, wagi, metkownice,  itp.  

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 

Po ukończeniu nauki w naszej szkole absolwent tego kierunku będzie posiadał wiedzę  

i umiejętności w zakresie:  

1. organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towa-

rów do sprzedaży, 

2. wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna 

i sprzedaży, 

3. prowadzenia działań reklamowych i marketingowych, 

4. organizowania i prowadzenia działalności handlowej. 

 

 

 

SPRZEDAWCA 



PROCEDURY EGZAMINACYJNE 

 

Po ukończeniu szkoły absolwent zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje 

w zawodzie z zakresu kwalifikacji  AU.20. Prowadzenie sprzedaży. 

Egzamin  przeprowadzany jest na terenie naszej szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzają-

cy kwalifikacje w zawodzie sprzedawca jest honorowany przez kraje Unii  

Europejskiej.  

Istnieje również możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach ob-

szaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego:   

Sprzedawca po potwierdzeniu kwalifikacji AU.20. Prowadzenie sprzedaży może uzy-

skać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec po potwierdze-

niu dodatkowo kwalifikacji AU.25. Prowadzenie działalności handlowej oraz uzyskaniu 

wykształcenia średniego lub średniego branżowego. Kwalifikację AU.25. można uzyskać 

kontynuując naukę w Szkole Branżowej II stopnia.  

 

 

CELE KSZTAŁCENIA 

 

Mechanik pojazdów samochodowych to zawód związany z obsługą pojazdów 

samochodowych. Kształcący się w tym kierunku nasi uczniowie stają się specjalistami  

z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych. 

 

Zawód – mechanik pojazdów samochodowych należy do zawodów z przyszłością, które 

mają związek z rozwojem nowych technologii, nowoczesnego przemysłu, obsługą 

gospodarki i mobilnością ludzi.  

Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze 

wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów 

samochodowych, wyposażonych w elektronikę i nowoczesne technologie. 

Ze względu na bardzo szybki rozwój rynku samochodowego w naszym kraju, jest obecnie 

duże zapotrzebowanie na mechaników pojazdów samochodowych. Liczą się przede 

wszystkim wysokie kwalifikacje, aby można było sprostać wyzwaniom jakie stawia przed 

mechanikami nowoczesna technologia. 

 

 

MECHANIK POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH 



REALIZACJA KSZTAŁCENIA 

 

Nasza szkoła zapewnia naukę  w pracowni wyposażonej w symulator jazdy.   

  

Pracownia jest przeznaczona do nauczania zawodu mechanik pojazdów samochodowych, 

czyli m.in. eksploatacji pojazdów samochodowych, konstrukcji pojazdów samochodowych, 

technologii mechanicznej, podstaw konstrukcji maszyn i przepisów ruchu drogowego. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Po ukończeniu nauki w naszej szkole absolwent tego kierunku będzie posiadał wiedzę  

i umiejętności w zakresie:  

1. użytkowania pojazdów samochodowych, 

2. diagnozowania pojazdów samochodowych, 

3. naprawy pojazdów samochodowych. 

PROCEDURY EGZAMINACYJNE 

Po ukończeniu szkoły absolwent zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje 

w zawodzie z zakresu kwalifikacji  MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów 

i zespołów pojazdów samochodowych. 

Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie mechanik pojazdów samo-

chodowych   jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.  

 

Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru 

kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego: 

Mechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji MG.18. Diagnozowa-

nie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych może uzyskać 

dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodo-

wych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz 

naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych lub 

w zawodzie technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifika-

cji MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych 

układów pojazdów samochodowych i MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu 

obsługi pojazdów samochodowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub śred-

niego branżowego, kontynuując naukę w Szkole Branżowej II stopnia.  
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CELE KSZTAŁCENIA 

Do głównych zadań zawodowych wykonywanych przez kucharza należą wszystkie czyn-

ności związane z przygotowywaniem typowych potraw i napojów w różnorodnych zakła-

dach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produk-

cją wyrobów i półproduktów kulinarnych. Typowymi miejscami pracy kucharza są wszel-

kiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastrono-

micznej, przede wszystkim bary szybkiej obsługi, punkty małej gastronomii, szpitale, szko-

ły, przedszkola, internaty, stołówki prowadzone przez zakłady pracy. Kucharz  może być 

zatrudniony również w restauracjach, kawiarniach, w hotelowych zakładach gastronomicz-

nych, w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożyw-

czych. 

REALIZACJA KSZTAŁCENIA 

 

Nasza szkoła umożliwia odbywanie zajęć w pracowniach gastronomicznych 

wyposażonych w profesjonalny sprzęt,  służący rozwijaniu umiejętności  

w naturalnych warunkach zawodowych.   

 

Pracownie wyposażone są w profesjonalne kuchenki, elektryczne piekarniki, piec 

konwekcyjno-parowy i ekspresy do kawy oraz inny, drobniejszy, sprzęt niezbędny  

w prowadzeniu specjalistycznych zajęć.  

Zajęcia odbywają się w blokach lekcyjnych kilku godzinnych podczas, których młodzież 

przygotowuje potrawy, dokonuje ich oceny, a następnie konsumuje je. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Po ukończeniu nauki w naszej szkole absolwent tego kierunku będzie posiadał wiedzę  

i umiejętności w zakresie: 

1. przechowywania żywności, 

2. sporządzania potraw i napojów, 

3. wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów. 

 

 

KUCHARZ 



PROCEDURY EGZAMINACYJNE 

Po ukończeniu szkoły absolwent zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje 

w zawodzie z zakresu kwalifikacji TG.O7. Sporządzanie potraw i napojów. 

Egzamin  przeprowadzany jest na terenie naszej szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzają-

cy kwalifikacje w zawodzie kucharz jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.  

Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru 

kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego: 

Kucharz po potwierdzeniu kwalifikacji TG.07. Sporządzanie potraw i napojów może 

uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług ga-

stronomicznych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji TG.16. Organizacja żywie-

nia i usług gastronomicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego 

branżowego. Kwalifikację TG.16. można uzyskać kontynuując naukę w Szkole Branżo-

wej II stopnia.  

 
 

CELE KSZTAŁCENIA 

Zawód ślusarz jest jednym z podstawowych zawodów w przemyśle metalowym i maszy-

nowym. Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metalu. Ślusarze 

najczęściej specjalizują się w budowaniu prostych konstrukcji stalowych np. krat, bram, 

ogrodzeń, zbiorników i zbrojeń budowlanych, konserwowaniu i naprawie urządzeń komu-

nalnych np. zamków, zasuw, zawiasów, prostych elementów instalacji wodno-kanalizacyj-

nych, grzewczych, gazowych i wentylacyjnych, w naprawianiu sprzętu domowego np. ma-

szyn do szycia, młynków, robotów kuchennych, wentylatorów, pralek, naprawianiu pro-

stych mechanizmów w nadwoziach pojazdów mechanicznych, takich jak: zamki, blokady, 

podnośniki oraz wytwarzaniu, naprawianiu i odtwarzaniu metalowych wyrobów artystycz-

nych np. świeczników, kandelabrów, żyrandoli i okuć. 

GWARANTUJEMY NASZYM UCZNIOM ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W FIRMIE TENNECO. 

ŚLUSARZ 



EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Po ukończeniu nauki w naszej szkole absolwent tego kierunku będzie posiadał wiedzę  

i umiejętności w zakresie:  

1. wykonywania elementów maszyn i urządzeń metodą obróbki ręcznej i maszynowej, 

2. naprawy elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, 

3. wykonywania połączeń materiałów, 

4. konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. 

PROCEDURY EGZAMINACYJNE 

Po ukończeniu szkoły absolwent zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje 

w zawodzie z zakresu kwalifikacji M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, 

urządzeń i narzędzi. 

Egzamin  przeprowadzany jest na terenie naszej szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzają-

cy kwalifikacje w zawodzie ślusarz  jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.  

Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru 

kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego: 

Ślusarz po potwierdzeniu kwalifikacji MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów 

maszyn, urządzeń i narzędzi może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w za-

wodzie technik mechanik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji MG.44. Organizacja 

i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształce-

nia średniego lub średniego branżowego. Kwalifikację MG.44. można uzyskać kontynu-

ując naukę w Szkole Branżowej II stopnia.  

 

 

PIEKARZ 



CELE KSZTAŁCENIA 

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie piekarz może podejmować pracę w za-

kładach piekarskich - rzemieślniczych i przemysłowych, zakładach gastronomicznych oraz 

w punktach zbytu pieczywa. Absolwent może także samodzielnie prowadzić działalność go-

spodarczą. Często piekarz zajmuje się również wysyłką produktów oraz ich sprzedażą. 

REALIZACJA KSZTAŁCENIA 

 

Nasza szkoła umożliwia odbywanie zajęć w pracowniach gastronomicznych 

wyposażonych w profesjonalny sprzęt,  służący rozwijaniu umiejętności  

w naturalnych warunkach zawodowych.   

 

Pracownie wyposażone są w profesjonalne kuchenki, elektryczne piekarniki, piec 

konwekcyjno-parowy i ekspresy do kawy oraz inny, drobniejszy, sprzęt niezbędny  

w prowadzeniu specjalistycznych zajęć.  

Zajęcia odbywają się w blokach lekcyjnych kilku godzinnych podczas, których młodzież 

przygotowuje potrawy, dokonuje ich oceny, a następnie konsumuje je. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Po ukończeniu nauki w naszej szkole absolwent tego kierunku będzie posiadał wiedzę  

i umiejętności w zakresie: 

 przygotowywania surowców do produkcji wyrobów piekarskich, 

 sporządzania półproduktów piekarskich, 

 dzielenia ciast i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie, 

 przeprowadzania rozrostu oraz wypieku pieczywa, 

 obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich. 

PROCEDURY EGZAMINACYJNE 

Po ukończeniu szkoły absolwent zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje 

w zawodzie z zakresu kwalifikacji TG.03. Produkcja wyrobów piekarskich.  

Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie piekarz jest honorowany przez 

kraje Unii Europejskiej.  

Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru 

kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego: 

Piekarz po potwierdzeniu kwalifikacji TG.03. Produkcja wyrobów piekarskich może 

uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywno-

ści po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji TG.17. Organizacja i nadzorowanie pro-

dukcji wyrobów spożywczych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego 

branżowego. Kwalifikację TG.17. można uzyskać kontynuując naukę w Szkole Branżo-

wej II stopnia.  

 

 

 

 



 

 

CELE KSZTAŁCENIA 

Absolwent naszej szkoły, kształcącej w zawodzie cukiernik może podejmować pracę 

w zakładzie wytwarzającym artykuły cukiernicze, takie jak: ciasta, wyroby czekoladowe, 

lody, pieczywo cukiernicze, wyroby karmelowe. Może także samodzielnie prowadzić dzia-

łalność gospodarczą. 

REALIZACJA KSZTAŁCENIA 

 

Nasza szkoła umożliwia odbywanie zajęć w pracowniach gastronomicznych 

wyposażonych w profesjonalny sprzęt,  służący rozwijaniu umiejętności  

w naturalnych warunkach zawodowych.   

 

Pracownie wyposażone są w profesjonalne kuchenki, elektryczne piekarniki, piec 

konwekcyjno-parowy i ekspresy do kawy oraz inny sprzęt niezbędny w prowadzeniu 

specjalistycznych zajęć.  

Zajęcia odbywają się w blokach lekcyjnych kilku godzinnych podczas, których młodzież 

przygotowuje potrawy, dokonuje ich oceny, a następnie konsumuje je. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Po ukończeniu nauki w naszej szkole absolwent tego kierunku będzie posiadał wiedzę  

i umiejętności w zakresie: 

 obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych, 

 sporządzania półproduktów cukierniczych, 

 sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych, 

 dekorowania wyrobów cukierniczych. 

PROCEDURY EGZAMINACYJNE 

Po ukończeniu szkoły absolwent zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje 

w zawodzie z zakresu kwalifikacji TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych.   

CUKIERNIK 
 



Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie cukiernik jest honorowany 

przez kraje Unii Europejskiej. 

Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru 

kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego: 

Cukiernik po potwierdzeniu kwalifikacji TG.04 Produkcja wyrobów cukierniczych może 

uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywno-

ści po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji TG.17. Organizacja i nadzorowanie pro-

dukcji wyrobów spożywczych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego 

branżowego. Kwalifikację TG.17. można uzyskać kontynuując naukę w Szkole Branżo-

wej II stopnia.  

 

 
 

CELE KSZTAŁCENIA 

 

Do podstawowych zadań magazyniera-logistyka  należy przyjmowanie towarów do 

magazynu, uczestnictwo w odbiorze ilościowym i jakościowym, sporządzanie odpowiedniej 

dokumentacji, wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych, 

rozmieszczanie i układanie przyjętych towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej, 

zabezpieczanie ich przed zepsuciem, zniszczeniem i kradzieżą, prawidłowe oznakowanie 

składowanych towarów, przestrzeganie terminów ważności i trwałości towarów oraz 

terminów zwrotu opakowań, utrzymywanie porządku i czystości w magazynie, 

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ppoż., prowadzenie dokumentacji magazynowej przy 

użyciu programów komputerowych lub metodami tradycyjnymi, czynny udział  

w inwentaryzacjach, wyjaśnianie przyczyn powstawania różnic w stanie ilościowym 

towarów, uczestnictwo w czynnościach reklamacyjnych, ponoszenie odpowiedzialności 

materialnej za powierzone mu towary i środki, nadzór nad pracą osób zatrudnionych  

w magazynie.  

REALIZACJA KSZTAŁCENIA 

Nasza szkoła,  dysponuje pracowniami komputerowymi. Na zajęciach uczniowie poznają 

tajniki wiedzy z ww. obszarów.  

 

 

MAGAZYNIER-LOGISTYK 



EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 

Po ukończeniu nauki w naszej szkole absolwent tego kierunku będzie posiadał wiedzę  

i umiejętności w zakresie:  

1. przyjmowania i wydawania towarów z magazynu, 

2. przechowywania towarów w magazynie, 

3. ponoszenia odpowiedzialności za towar zgromadzony w magazynie, 

4. prowadzenia dokumentacji magazynowej, 

5. obsługi zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie 

logistyczne i dystrybucję, 

6. organizacji procesów przedprodukcyjnych. 

 

PROCEDURY EGZAMINACYJNE 

Po ukończeniu szkoły absolwent zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje 

w zawodzie z zakresu kwalifikacji  AU.22. Obsługa magazynów.  

Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie magazynier-logistyk jest ho-

norowany przez kraje Unii Europejskiej.  

Istnieje również możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach ob-

szaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego:   

Magazynier - logistyk po potwierdzeniu kwalifikacji AU.22. Obsługa magazy-

nów  może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk, po 

potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji AU.32. Organizacja transportu oraz uzyskaniu 

wykształcenia średniego lub średniego branżowego. Kwalifikację AU.32 można uzyskać 

kontynuując naukę w Szkole Branżowej II stopnia.  

 

 
 

 

MECHATRONIK 



CELE KSZTAŁCENIA 

 

Mechatronika, wedle najprostszej definicji i skojarzeń jest nauką łączącą  

w sobie zagadnienia mechaniki i elektroniki, lecz także informatyki, automatyki, inżynierii 

materiałowej, optyki, czy bioinżynierii.  

Osoba wykształcona w tym charakterze może więc wykorzystywać posiadaną wiedzę  

w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Układy 

mechatroniczne funkcjonują w sprzętach gospodarstwa domowego, samochodach,  

i innych przedmiotach powszechnego użytku, lecz także w technologii produkcyjnej  

i przemysłowej. Mechatronika to nauka stosunkowo młoda, bo powstała dopiero w latach 

80. XX wieku, lecz specjaliści wykształceni w tym kierunku posiadają obecnie szerokie 

perspektywy zatrudnienia i rozwoju zawodowego. Mechatronik to zawód zaliczany do 

tak zwanych „zawodów przyszłości”. 

 

REALIZACJA KSZTAŁCENIA 

 

Nasza szkoła, kształcąc przyszłych  mechatroników zapewnia naukę w następujących 

obszarach:  

 

1. Urządzenia i systemy mechatroniczne 

2. Podstawy elektrotechniki 

3. Materiałoznawstwo zawodowe 

4. Podstawy działalności zawodowej 

5. Technologie i konstrukcje mechaniczne 

6. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 

7. Pracownia elektrotechniki i metrologii 

8. Pracownia rysunku technicznego 

9. Pracownia montażu mechatronicznego 

10. Pracownia użytkowania urządzeń i systemów mechatronicznych 

11. Zajęcia praktyczne 

 

Nasza szkoła zapewnia realizację zajęć praktycznych w firmie Tenneco. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Po ukończeniu nauki w naszej szkole absolwent tego kierunku będzie posiadał wiedzę  

i umiejętności w zakresie:  

 

1. montowania urządzeń i systemów mechatronicznych, 

2. wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych, 

3. wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych. 

 

PROCEDURY EGZAMINACYJNE 

Po ukończeniu szkoły absolwent zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje 

w zawodzie z zakresu kwalifikacji  EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja 

urządzeń i systemów mechatronicznych 

Egzamin  przeprowadzany jest na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwa-

lifikacje w zawodzie mechatronik   jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.  

Mechatronik po potwierdzeniu kwalifikacji EE.02. Montaż, uruchamianie  

i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych może uzyskać dyplom po-

twierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik, po potwierdzeniu dodatkowo 

kwalifikacji EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów 



mechatronicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowe-

go. Kwalifikację EE.21. można uzyskać kontynuując naukę w Szkole Branżowej II stop-

nia.  

  
 

CELE KSZTAŁCENIA 

 

Klasa wielozawodowa umożliwia elastyczne dostosowywanie kształcenia do potrzeb 

pracodawców na współczesnym rynku pracy. To specyficzny rodzaj klasy, w której 

uczniowie uczą się w wielu zawodach. Szkoła stwarza młodzieży szansę zdobywania 

umiejętności w zawodach usługowych różnego typu. 

Umiejętności praktyczne uczniowie doskonalą w zakładach pracy, natomiast wiedzę 

teoretyczną z przedmiotów zawodowych zdobywają na miesięcznych kursach. 

 

ATUTY KLASY WIELOZAWODOWEJ 

 

 umożliwia zdobycie dowolnego zawodu, np. elektryka, dekarza, cieśli, fotografa lub 

każdego innego w wybranym zakładzie pracy, 

 umożliwia odbycie płatnych praktyk zawodowych dla danego zawodu,  

 umożliwia zdobycie dodatkowych umiejętności poprzez udział w kursach dokształcania 

zawodowego, 

 umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym 

zawodzie, 

 przygotowuje do założenia własnej działalności gospodarczej po ukończeniu szkoły. 

 

CYKL KSZTAŁCENIA, NAZWY ZAWODÓW 

 

W klasach wielozawodowych nauka odbywa się w cyklu trzyletnim. Do wyboru są 

następujące zawody np.:  

 

 betoniarz-zbrojarz, 

 blacharz samochodowy, 

KLASA 

WIELOZAWODOWA 



 blacharz, 

 cieśla,  

 dekarz,  

 elektromechanik pojazdów samochodowych,  

 elektromechanik, 

 elektryk, 

 fotograf,  

 introligator, 

 kamieniarz, 

 kominiarz, 

 kowal,  

 krawiec (przedmioty zawodowe w szkole; w przypadku utworzenia połowy 

oddziału), 

 kuśnierz, 

 lakiernik,  

 mechanik precyzyjny, 

 modelarz odlewniczy, 

 elektronik,  

 monter sieci i instalacji sanitarnych,  

 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, 

 murarz-tynkarz,  

 obuwnik,  

 operator maszyn w przemyśle włókienniczym,  

 operator obrabiarek skrawających,  

 operator urządzeń przemysłu ceramicznego,  

 operator urządzeń przemysłu chemicznego,  

 optyk-mechanik,  

 stolarz,  

 tapicer,  

 operator urządzeń przemysłu szklarskiego,  

 wędliniarz,  

 zegarmistrz,  

 złotnik–jubiler,  

 mechatronik,  

 ogrodnik.  

 

FORMA KSZTAŁCENIA 

 

Kształcenie ogólne odbywa się w szkole, natomiast kształcenie zawodowe - na 

miesięcznych kursach w ośrodkach szkoleniowych, które odbywają się co roku min.  

w Rybniku, Gliwicach, Zielonej Górze, Wodzisławiu Śląskim itp. Kursy te są bezpłatne dla 

uczniów naszej szkoły oprócz kosztów dojazdu i internatu. Po ukończeniu szkoły absolwent 

może zdawać egzamin czeladniczy organizowany przez Cech Rzemiosł lub zewnętrzny 

egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, którego pisemna część jest 

przeprowadzana na terenie szkoły, a praktyczna w wyznaczonym przez Okręgową Komisję 

Egzaminacyjną Ośrodku. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje  

w wybranym zawodzie jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej. 

 

 

 


