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TECHNIKUM:
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1. Technik żywienia i usług gastronomicznych – strona 2
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5. Technik pojazdów samochodowych – strona 16
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1. Technik żywienia i usług gastronomicznych to atrakcyjny zawód na rynku
pracy, stworzony dla osób zainteresowanych sztuką kulinarną, dbających
o zdrowe i racjonalne odżywianie oraz dla osób przedsiębiorczych.
2. Informacje dodatkowe:
a) innowacja: enoturystyka – nowa dyscyplina będąca częścią turystyki kulinarnej;
obejmuje treści dotyczące uprawy winorośli, produkcji win oraz zasad podawania
i wykorzystania win w żywieniu człowieka.
3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
a) kwalifikacja 1:
HGT 02. Przygotowanie i wydawanie dań
b) kwalifikacja 2:
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
4. Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych
w zakresie:
oceniania jakości żywienia oraz jej przechowywania,
sporządzania i ekspedycji potraw i napojów,
planowania i oceny żywienia,
organizowania produkcji gastronomicznej,
planowania i realizacji usług gastronomicznych,
uzyskania dodatkowych uprawnień, tj. kelnerskich, barmańskich, baristycznych,
carvingu itp..
5. Technik żywienia i usług gastronomicznych znajdzie zatrudnienie:
w zakładach i placówkach żywienia zbiorowego (stołówki, restauracje, bary,
kawiarnie, sanatoria, hotele, domy opieki społecznej itp.),w instytucjach
zajmujących się obrotem żywności,
w organizacjach i instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy
o żywieniu,
prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług
gastronomicznych, hotelarskich i agroturystycznych.
6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:
dwie
pracownie
gastronomiczne,
bardzo
dobrze
wyposażone
w profesjonalny sprzęt gastronomiczny, w których odbywają się zajęcia
praktyczne ze sporządzania potraw i napojów,
pracownia do prowadzenia zajęć z zakresu usług,
bar,
klasopracownie do prowadzenia lekcji teoretycznych,
dwie pracownie języków obcych.
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1. Technik architektury krajobrazu to zawód poszukiwany na europejskich
rynkach pracy. Stworzony dla osób z pasją, zainteresowanych możliwością
zagospodarowania terenów zieleni, projektowaniem, zakładaniem i pielęgnacją
ogrodów oraz obiektów małej architektury (altany, pergole).
2. Informacje dodatkowe:
a) innowacja: florystyka czyli nowoczesne bukieciarstwo.
3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
a) kwalifikacja 1:
OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów
architektury krajobrazu
b) kwalifikacja 2:
OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją
obiektów małej architektury krajobrazu
4. Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik architektury krajobrazu będzie
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
opracowywania projektów obiektów terenów zieleni,
urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień,
urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu,
prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą,
uzyskania dodatkowych uprawnień tj. szczepienia roślin ozdobnych,
florystycznych itp.
5. Technik architektury krajobrazu znajdzie zatrudnienie:
w instytucjach zajmujących się projektowaniem, urządzaniem, pielęgnacją i
konserwacją terenów zieleni,
w jednostkach administracyjnych sprawujących nadzór nad obiektami
architektury krajobrazu,
w przedsiębiorstwach związanych z ochroną środowiska,
w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych,
prowadzenie własnej firmy zajmującej się projektowaniem, urządzaniem
pielęgnacją i konserwacją ogrodów.
6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:
a) ogród dydaktyczny z różnorodnymi gatunkami i odmianami roślin ozdobnych,
b) tereny zielone,
c) profesjonalny sprzęt do pielęgnacji roślin ozdobnych i terenów zieleni,
d) pracownia informatyczna wyposażona w specjalistyczne programy do
projektowania ogrodów,
e) obiekty małej architektury krajobrazu,
f) klasopracownie do prowadzenia lekcji teoretycznych,
g) dwie pracownie języków obcych.
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Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy;
przeznaczony dla osób interesujących się ekonomią, ekonomiką
i naukami ścisłymi; dający szerokie możliwości zatrudnienia.
1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
a) kwalifikacja 1:
EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
b) kwalifikacja 2:
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej
jednostek organizacyjnych
2. Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do
wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
a) planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
b) obliczania podatków,
c) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
d) prowadzenia rachunkowości,
e) wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą,
f) możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
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3. Technik ekonomista znajdzie zatrudnienie w:
a) działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych np.
bankach, urzędach administracji państwowej itp.,
b) firmach ubezpieczeniowych,
c) biurach księgowych,
d) sekretariatach różnych jednostek,
e) biurach maklerskich,
f) towarzystwach ubezpieczeniowych,
g) stowarzyszeniach i fundacjach,
h) możliwość prowadzenia własnej firmy.
4. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:
a) dwie pracownie informatyczne,
b) centrum multimedialne,
c) dwie pracownie języków obcych.
d) klasopracownie do prowadzenia lekcji teoretycznych.
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1. Technik
mechanizacji
rolnictwa
i
agrotroniki
to
nowy
i przyszłościowy zawód, będący wynikiem dynamicznego rozwoju gospodarczego
oraz oczekiwań sektora techniczno-rolniczego; skierowany jest do osób
zainteresowanych nowymi technologiami w eksploatacji pojazdów i maszyn
rolniczych opartych na technikach komputerowych z wykorzystaniem elektroniki i
automatyki.
2. Informacje dodatkowe:
W ramach zajęć edukacyjnych kurs na prawo jazdy kategorii B i T. Dodatkowo
bezpłatne kursy potwierdzone certyfikatami na:
a) operatora kombajnów zbożowych
b) operatora wózków jezdniowych
c) spawania metodą TIG i MAG
3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
a) kwalifikacja 1:
ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi
stosowanych w rolnictwie
b) kwalifikacja 2:
ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie
4. Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa
i agrotroniki będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych
w zakresie:
a) użytkowania pojazdów,
w produkcji rolniczej,

narzędzi,

maszyn

b) obsługiwania
pojazdów
rolniczych,
i urządzeń stosowanych w rolnictwie,

i

urządzeń

środków

stosowanych

transportu,

maszyn

c) oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych,
d) wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi,
e) obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej
stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych,
f) uzyskania dodatkowych uprawnień, tj. prawo jazdy kat. B i T, obsługi kombajnów
zbożowych, obsługi wózków widłowych, spawania; możliwość przejęcia
gospodarstwa rolnego.
5. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki znajdzie zatrudnienie:
a) w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa,
b) prowadzenie własnego warsztatu naprawy pojazdów i maszyn rolniczych,
c) prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego,
d) w charakterze doradcy technicznego lub diagnosty.
6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:
a) warsztat szkolny, w którym znajdują się działy: obróbki ręcznej, obróbki
mechanicznej, spawania, hala napraw,
b) park maszynowy wyposażony w ciągniki rolnicze, maszyny, urządzenia
i sprzęt rolniczy,
c) pracownia agrotroniki,
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d) samochody do prowadzenia nauki jazdy,
e) kombajny zbożowe,
f) działka szkolna,
g) tereny zielone,
h) klasopracownie do prowadzenia lekcji teoretycznych
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1. Technik pojazdów samochodowych to zawód przyszłości. Dynamicznie
rozwijająca się motoryzacja sprawia, że wzrasta zapotrzebowanie na rynku pracy
na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji
współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i
nowoczesne technologie.
2. Informacje dodatkowe:
W ramach zajęć edukacyjnych kurs na prawo jazdy kategorii B. Zajęcia
specjalistyczne z diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych. Dodatkowo
bezpłatne kursy potwierdzone certyfikatami na:
a) operatora wózków jezdniowych
b) spawania metodą TIG i MAG
3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
a) kwalifikacja 1:
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów
samochodowych
b) kwalifikacja 2:
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów
samochodowych
4. Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik pojazdów samochodowych będzie
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
a) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych,
b) obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
c) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych,
d) uzyskania dodatkowych uprawnień, tj. obsługi wózków widłowych, spawania.
5. Technik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie:
a) w stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,
b) w zakładach produkcyjnych, naprawczych pojazdów samochodowych oraz
przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
c) w jednostkach zajmujących się obrotem pojazdów samochodowych i ich
częściami,
d) w przedsiębiorstwach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych
oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym,
e) przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
f) prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie diagnozowania,
napraw, obsługi i kontroli pojazdów samochodowych.
6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:
a) warsztat szkolny, w którym znajdują się działy: obróbki ręcznej, obróbki
mechanicznej, spawania, hala główna z podnośnikiem kolumnowym
i kanałem, diagnostyki samochodowej z podnośnikiem kolumnowym;
wyposażone są one w nowoczesny sprzęt niezbędny do diagnostyki
i naprawy pojazdów samochodowych,
b) pojazdy samochodowe do prowadzenia zajęć,
16

c) samochody do prowadzenia nauki jazdy,
d) klasopracownie do prowadzenia lekcji teoretycznych,
e) dwie pracownie informatyczne,
f) dwie pracownie języków obcych.
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1.

Technik

informatyk to zawód stworzony dla osób zainteresowanych

komputerami, programowaniem, aplikacjami internetowymi, tworzeniem stron WWW
oraz administrowaniem sieci, charakteryzujących się takimi cechami jak: cierpliwość,
spostrzegawczość, zdolność logicznego i abstrakcyjnego myślenia oraz
samodzielność w analizowaniu sytuacji i podejmowaniu decyzji.
2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
c) kwalifikacja 1:
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń
peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
d) kwalifikacja 2:
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi
oraz bazami danych
3. Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do
wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
a) montowania oraz
peryferyjnych,

eksploatacji

systemów

komputerowych

i

urządzeń

b) wykonywania oraz eksploatacji lokalnych sieci komputerowych,
c) projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych,
d) programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych,
e) projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW
zarządzania treścią.

i systemami

4. Technik informatyk znajdzie zatrudnienie:
a) w firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania
komputerowego,
b) przy administrowaniu sieci komputerowych,
c) przy obsłudze informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,
d) w sklepach komputerowych i punktach serwisowych,
e) w wydawnictwach i drukarniach,
f) prowadzenie własnego przedsiębiorstwa.
5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:
a) dwie pracownie informatyczne,
b) centrum multimedialne,
c) dwie pracownie języków obcych.
d) klasopracownie do prowadzenia lekcji teoretycznych.
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1.

Technik logistyk dzisiaj jest jednym z najbardziej poszukiwanych, cenionych i
atrakcyjnych zawodów na rynku pracy. Zawód polecany dla osób przedsiębiorczych,
kreatywnych i otwartych na innowacyjne rozwiązania oraz komunikatywnych.

2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
a) kwalifikacja 1:
SPL.01. Obsługa magazynów
b) kwalifikacja 2:
SPL.04. Organizacja transportu
3. Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik logistyk będzie przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
a) przyjmowania i wydawania towarów z magazynu,
b) przechowywania towarów,
c) prowadzenia dokumentacji magazynowej,
d) planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych,
e) planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych,
f) prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
4. Technik logistyk znajdzie zatrudnienie w:
a)
b)
c)
d)

pomieszczeniach biurowych magazynów,
działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych,
firmach handlowych,
firmach dystrybucyjnych.

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:
a) klasopracownie do prowadzenia lekcji teoretycznych,
b) dwie pracownie języków obcych,
c) dwie pracownie informatyczne,
d) pomieszczenia magazynowe.
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1.

Technik rolnik to zawód dla osób ceniących kontakt z naturą, pracowitych,
wytrwałych,
cierpliwych,
spostrzegawczych,
i szybkiego podejmowania decyzji.

zdolnych

do

obserwacji

2. Informacje dodatkowe:
W ramach zajęć edukacyjnych kurs na prawo jazdy kategorii T. Dodatkowo bezpłatne
kursy potwierdzone certyfikatami na:
a) operatora kombajnów zbożowych
b) operatora wózków jezdniowych
c) spawania metodą TIG i MAG
3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
a) kwalifikacja 1:
ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
b) kwalifikacja 2:
ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
4. Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik rolnik będzie przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
a) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej,
b) prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji
roślinnej i zwierzęcej,
c) prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich,
d) organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej,
e) podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.
5. Technik rolnik znajdzie zatrudnienie:

a) w gospodarstwach rolnych,
b) w instytucjach zajmujących się zagadnieniami związanymi z rolnictwem,
c) służbach sanitarnych z zakresu hodowli roślin,
d) w firmach zajmujących się produkcją nasion, roślin oraz w szkółkarstwie,
e) w przedsiębiorstwach świadczących usługi z zakresu rolnictwa,
f) może prowadzić samodzielne gospodarstwo rolne.
6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:
g) warsztat szkolny, w którym znajdują się działy: obróbki ręcznej, obróbki
mechanicznej, spawania i hala napraw,
h) park maszynowy wyposażony w
i) ciągniki rolnicze, maszyny, urządzenia i sprzęt rolniczy,
j) samochody do prowadzenia nauki jazdy,
k) kombajny zbożowe,
l) działka szkolna,
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m) tereny zielone
n) pracownia produkcji roślinnej,
o) pracownia produkcji zwierzęcej,
p) klasopracownie do prowadzenia lekcji teoretycznych,
q) dwie pracownie języków obcych.
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