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ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1
"EKONOMIK"
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej,
czyli bialski Ekonomik proponuje naukę w zawodach:

TECHNIKUM:

technik ekonomista,
technik rachunkowości,
technik handlowiec,
technik hotelarstwa,
technik geodeta,
technik logistyk,
technik spedytor,
technik informatyk,

technik programista,
technik teleinformatyk,
technik architektury krajobrazu,
technik usług fryzjerskich,
technik żywienia i usług
gastronomicznych.

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA:
kucharz,
fryzjer.

TECHNIK
EKONOMISTA
OPIS ZAWODU
Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo
popularny na rynku pracy. Jest to zawód dający duże
możliwości zatrudnienia. Należy do grupy zawodów, w
których bardzo ważne są relacje między ludźmi. Stwarza on
duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach
pracy. Każda większa firma potrzebuje ekonomisty. Nabyte
umiejętności

zawodowe

umożliwiają

absolwentowi

utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz
zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach
organizacyjnych. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku
pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego
rozwiązywania

problemów

występujących

we

współczesnych przedsiębiorstwach.

Technik ekonomista, bierze udział w rozwiązywaniu
problemów ekonomicznych, może uczestniczyć w zarządzaniu,
planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontroli. We
wszystkich dziedzinach życia, pojawia się konieczność
rozwiązywania problemów ekonomicznych. Każda instytucja,
musi zatrudnić osoby zarządzające, planujące i organizujące
pracę w firmie. Potrzebni są pracownicy do obliczania
dochodów przedsiębiorstwa, prowadzenia dokumentacji
finansowo – księgowej i obliczania zarobków pracowników.

W trakcie nauczania uczniowie mają możliwość zdobycia
kwalifikacji:
EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce
organizacyjnej w kl. 3 po pierwszym semestrze
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki
finansowej jednostek organizacyjnych w kl. 5 po pierwszym
semestrze
Uczeń/absolwent technikum w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości może uzyskać dyplom w zawodzie technik rachunkowości.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
Podstawy prawa
Podstawy ekonomii i statystyki
Biznesplan
Ekonomika przedsiębiorstw
Język obcy zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
Pracownia ekonomiczna
Kadry i płace
Rozliczenia finansowe

Praktyka zawodowa: 2 i 3 klasa w wybranych
zakładach pracy.

Przedmioty ogólnokształcące w rozszerzeniu w zawodzie technik ekonomista w naszej szkole to:
matematyka i geografia.

Technik ekonomista potrafi:
Założyć i zorganizować własną firmę,
Sporządzić biznesplan,
Przygotować kampanię reklamową,
Obsługiwać sekretariat,
Sporządzać, kontrolować dokumenty księgowe,
Obliczać i interpretować miary statystyczne,
Prowadzić korespondencję z kontrahentami i
instytucjami finansowymi i organami administracji
państwowej,
Sporządzać: typową dokumentację biurową i
magazynową oraz produkcji, projekty planistyczne,
Planować i prowadzić działalność gospodarczą,
Obliczać podatki,
Prowadzić sprawy kadrowo – płacowe.
Możliwości zatrudnienia absolwentów technik ekonomista
Absolwenci
Naszej
Szkoły
nabywają
praktyczne
umiejętności zawodowe, związane między innymi z
polityką
zatrudnienia,
naliczaniem
wynagrodzeń,
rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, księgowością,
obrotem
pieniężnym,
zaopatrzeniem,
sprzedażą,
gospodarką
magazynową,
rozliczaniem
produkcji,
wykonywaniem prac biurowych. Posługują się nowoczesną
technologią oraz korzystają z użytkowych programów
finansowo
–księgowych,
kadrowo
–
płacowych,
magazynowych. Możliwości zatrudnienia są olbrzymie.

Technik ekonomista może pracować, jako:
Urzędnik podatkowy,
Urzędnik ubezpieczeń społecznych,
Księgowy(a),
Sekretarz, sekretarka,
Agent celny,
Spedytor,
Pośrednik pracy,
Asystent menagera,
Specjalista: bankowości, administracji publicznej,
analizy rynku,
Analityk finansowy,
Pracownik obrotu pieniężnego i obsługi klientów,
Specjalista ds. : wynagrodzeń, zarządzania, analizy
finansowej, marketingu,
Doradca podatkowy.

TECHNIK
RACHUNKOWOŚCI
OPIS ZAWODU

Technik rachunkowości jest zawodem, który występuje niemal
w każdym podmiocie gospodarczym. Osoby uczące się na
kierunku mogą odbywać praktyki oraz znaleźć pracę w
każdym zakładzie pracy. Ponadto absolwent kierunku jest
wyposażony we wszystkie kompetencje niezbędne do
prowadzenia własnej działalności.
Technik rachunkowości to zawód z obszaru administracyjnousługowego, a osoba pracująca na tym stanowisku
odpowiada w firmie lub instytucji za szeroko pojętą
rachunkowość.
Technik rachunkowości zajmuje się, m.in. księgowaniem i
wystawianiem faktur od dostawców, rozliczaniem świadczeń
oraz składek pobieranych przez ZUS, jak też
przygotowywaniem sprawozdań czy analiz finansowych.
Rozlicza on również wynagrodzenia, często przy użyciu
specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE TECHNIKA
RACHUNKOWOŚCI

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i
gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
Podstawy ekonomii i statystyki
Rachunkowość finansowa
Język obcy zawodowy
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
Kadry i płace
Rozliczenia finansowe
Biuro rachunkowe

Nauka zawodu technik rachunkowości dla absolwentów szkoły podstawowej trwa 5 lat.
Przedmioty rozszerzone na kierunku technik rachunkowości to: matematyka, j. angielski
Uczniowie w trakcie kształcenia odbywają praktyki zawodowe w działach finansowych i działach
kadr biur rachunkowych, banków, urzędu miasta i/lub gminy, urzędzie skarbowym, oddziale ZUS lub
lokalnych firmach w wymiarze 280 godzin.

Absolwent zwodu technik rachunkowości jest
przygotowany do:

prowadzenia rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy,
sporządzania dokumentacji,
prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami
socjalnymi,
rozliczania wynagrodzeń, składek ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych,
prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
uproszczonych ewidencji, podatkowych i rozliczania
podatków a także prowadzenia rozliczeń finansowych
podmiotów,
zorganizowania rachunkowości jednostek
organizacyjnych,
ewidencjonowania operacji gospodarczych zgodnie z
polityką rachunkowości podmiotu,
przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej
wyników, wyceniania składników aktywów i pasywów w
różnych momentach okresu sprawozdawczego,
ustalania i rozliczania wyniku finansowego,
sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,
prowadzenia analizy finansowej wskaźnikowej.
Praca w księgowości może być dobrym pomysłem na
karierę zawodową. Osoby posiadające tego typu
kwalifikacje znajdują zatrudnienie w wielu miejscach.
Absolwent może uzyskać zatrudnienie jako :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

księgowy,
specjalista do spraw kadr i płac,
specjalista w ZUS,
specjalista w dziale finansowym Urzędu Gminy,
pracownik Urzędu Skarbowego,
bankowiec,
doradca finansowy,
doradca inwestycyjny,
doradca ubezpieczeniowy,
agent ubezpieczeniowy,
asystent menedżera,
menedżer.

Przed wyborem takiej ścieżki rozwoju zawodowego
warto jednak wziąć pod uwagę zakres umiejętności,
które trzeba zdobyć, żeby prawidłowo wypełniać
wszystkie obowiązki oraz odpowiedzialność z jaką
związana jest taka praca.
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 posiada nowoczesne
pracownie, wyposażone w wysokiej jakość sprzęt i
specjalistyczne oprogramowanie finansowo-księgowe.

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI TO PRZYSZŁOŚĆ - TO PEWNA I
DOBRZE PŁATNA PRACA!

TECHNIK
HANDLOWIEC
OPIS ZAWODU
Handlowcy pełnią kluczową rolę w przedsiębiorstwach. Od
ich zdolności do przekonywania i umiejętności utrzymania
dobrych relacji z klientami, w głównej mierze zależy sukces
finansowy firmy.
Zakres obowiązków handlowców jest szeroki, z jednej
strony obsługują klientów, z drugiej zaś są w kontakcie z
dostawcami

i

dystrybutorami.

Pełnią

też

funkcję

marketingowca.
Handlowiec to też sprzedawca towarów lub usług, który
pośredniczy między firmą a klientem.
Handlowiec jest ściśle związany z branżą , w której pracuje,
to ekspert z ogromną wiedzą w danej dziedzinie, z
kierunkowym wykształceniem.

JEŚLI JESTEŚ:
komunikatywny
kreatywny
odporny na stres
posiadasz umiejętność nawiązywania i utrzymywania
relacji
cechuje cię wysoka kultura osobista

HANDLOWIEC to zawód dla CIEBIE
TECHNIK HANDLOWIEC 522305
KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Przedmioty ogólnokształcące w rozszerzeniu w zawodzie technik
handlowiec w naszej szkole to: matematyka i geografia.
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik handlowiec jest przygotowany do
wykonywania zadań zawodowych:
1) zakresie kwalifikacji HAN.01. Prowadzenie sprzedaży:
a) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
b) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
2) w zakresie kwalifikacji HAN.02. Prowadzenie działań handlowych:
a) planowania działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów,
b) organizowania i prowadzenia działań handlowych,
c) aktywnej komunikacji z klientem biznesowym

EUROPASS – suplement do dyplomu (w języku polskim i angielskim) uprawniający do
wykonywania zawodu na europejskim rynku pracy

KIERUNKI STUDIÓW ZWIĄZANE Z HANDLEM
handel,
handel zagraniczny,
marketing,
transport i spedycja,
zarządzanie sprzedażą,
reklama,
reklama multimedialna,
organizacja i technika handlu.
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
handlowcy,
przedstawiciele handlowi,
visual merchandiser,
sprzedawcy,
pracownicy biur obsługi klienta,
magazynierzy,
handlowcy w przedsiębiorstwach
korporacyjnych i produkcyjnych,
pracownicy firm spedycyjnych i logistycznych,
prowadzenie własnej działalności
gospodarczej.

TECHNIK
HOTELARSTWA

Technik
hotelarstwa
OPIS ZAWODU
Technik hotelarstwa to zawód, który przygotowuje
do pracy w sektorze przemysłu turystycznego.
W czasie pięcioletniej nauki w szkole, nasi uczniowie
nabywają potrzebną wiedzę teoretyczna i
praktyczną niezbędną do prowadzenia zakładu
hotelarskiego.
Dzięki dobrze doposażonym pracowniom uczymy się
fachowo i kompleksowo obsługiwać gościa
hotelowego zarówno w części hotelowej recepcji,
jak również w dziale służby pięter, oraz w części
restauracyjnej hotelu.
Już od klasy pierwszej na przedmiotach zawodowych teoretycznych takich jak działalność recepcji czy podstawy
hotelarstwa poznajemy techniki pracy w hotelu oraz historię hotelarstwa w Polsce i na świecie. Na przedmiotach
praktycznych uczymy się kompleksowej obsługi gości, wypełniania dokumentacji hotelowej również w formie
elektronicznej.
W dzisiejszych czasach hotele posiadają systemy rezerwacyjne, my również pracujemy na takich systemach jak
chart, czy m-pensjonat, na którym w tej chwili pracują nasi recepcjoniści.

W naszym zawodzie mamy dwie kwalifikacje, które kończą się egzaminem. Pierwsza kwalifikacja HTG.03.
Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie- obejmuje klasę 1 i 2
oraz druga kwalifikacja HTG.06. Planowanie i realizacja usług w recepcji – realizowana jest w klasie 3,4 .
dodatkowe dla 5-letniego technikum : Świadczenie usług kelnerskich w obiekcie hotelowym

Kwalifikacje : 5 letniego technikum
1) HTG 03- Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
2) HTG06- Realizacja usług w recepcji
dodatkowe dla 5-letniego technikum : Świadczenie usług kelnerskich w obiekcie hotelowym
Przedmioty rozszerzone: j. angielski i geografia

Absolwent Naszej Szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa może być zatrudniony na
stanowiskach w obiektach bazy noclegowej:
w recepcji i części parterowej i noclegowej,
w dziale gastronomicznym- restauracja i kuchnia,
w części administracyjnej i księgowej,
w dziale zarządzania, marketingu i sprzedaży,
w dziale zaopatrzenia i kontroli,
jako organizator imprez turystycznych, wycieczek.

Gdzie może pracować
technik hotelarstwa?
hotele, motele, pensjonaty, kempingi,
schroniska młodzieżowe, pola biwakowe;
ruchoma baza noclegowa- statki,
samoloty, pociągi;
domy wczasowe i ośrodki wypoczynkowe,
biura podróży, agencje turystyczne,
fundacje;
instytucje państwowe dt hotelarstwa i
turystyki;
własna działalność w zakresie
hotelarstwa, turystyki i rekreacji,
agroturystyce.

TECHNIK
GEODETA
OPIS ZAWODU
Geodeta jest nowoczesnym, praktycznym oraz atrakcyjnym
zawodem na rynku pracy. Geodezja nieustannie się rozwija,
dzięki czemu powstają nowe dyscypliny związane z
geodezją np. geomatyka, GIS.
Geodezja uczestniczy w rozwoju wielu dziedzinach
społeczno-gospodarczych kraju. Geodeci uczestniczą
w procesach planistycznych, projektowych i budowlanych,
w realizacji różnego rodzaju budowli podziemnych,
naziemnych i nadziemnych, a w szczególności: tworzą
mapy do celów projektowych, prowadzą obsługę montażu
budowli, dokonują pomiaru odkształceń i przemieszczeń
budowli,

prowadzą

końcową

inwentaryzację

powykonawczą.

Do zadań geodety należą również regulacje stanu
prawnego nieruchomości, a także przygotowanie
dokumentacji prawnej np. w procesie podziału
nieruchomości.
W pracach wykorzystuje się nowoczesne instrumenty
geodezyjne, jak również specjalistyczne oprogramowanie
komputerowe.
W TRAKCIE KSZTAŁCENIA UCZNIOWIE ZDOBYWAJĄ
DWIE KWALIFIKACJE:
BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych,
wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie
wyników tych pomiarów.
BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z
katastrem i gospodarką nieruchomościami.
Przedmioty rozszerzone: j. angielski i matematyka
ABSOLWENT KOŃCZĄCY SZKOŁĘ W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA JEST
PRZYGOTOWANY DO WYKONYWANIA ZADAŃ ZAWODOWYCH W ZAKRESIE:
dokonywania pomiarów geodezyjnych,
prac związanych z geodezyjną obsługą budownictwa,
prowadzenia dokumentacji technicznej wykonanych prac,
opracowywania map,
wykonywania prac operatora urządzeń komputerowych,
stosowania obowiązujących przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego,
prowadzenia ewidencji gruntów i budynków,
wykonania rozgraniczeń, podziałów.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TOKU
EDUKACJI W SZKOLE
PRZEDMIOTY TEORETYCZNE:
Podstawy geodezji
Geodezja inżynieryjna
Kataster nieruchomości
Język obcy zawodowy
PRZEDMIOTY PRAKTYCZNE:
Ćwiczenia geodezyjne
Opracowania geodezyjne
Geomatyka
Rysunek geodezyjny
Dokumentacja katastralna
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
Technik geodeta znajdzie zatrudnienie:
w firmach geodezyjnych, budowlanych czy
inżynieryjnych,
w firmach drogowych budujących i utrzymujących
drogi i obiekty mostowe,
w organach administracji państwowej i
samorządowej (urzędy gmin, miast),
w biurach projektowych,
w instytucjach związanych z działalnością
kartograficzną.
Absolwent może również kontynuować naukę na
studiach wyższych.

TECHNIK
LOGISTYK

Technik
logistyk
Zajmuje się planowaniem i przepływem
surowców, półproduktów i produktów.
Zarządza zapasami i przestrzenią magazynową
oraz środkami transportu wewnątrzzakładowego.
Organizuje łańcuchy dostaw transportowych towarów
wyprodukowanych przez zakłady, fabryki.
Zajmuje się magazynami, dowozem i wywozem wyrobów,
produktów.
Dobiera środki transportu do realizowanego zadania.
Dba o utrzymanie firmy w optymalnej gotowości do
produkcji oraz zapewnia system dystrybucji.
Wyodrębnia i monitoruje koszty logistyki oraz prowadzi
rozliczenia z klientami, dba o efektywność firmy,
prowadząc do obniżania kosztów własnych oraz firmpartnerów.
Przygotowuje i sprawdza dokumenty m.in. finansowe,
przewozowe, raporty magazynowe.

Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski

Technik logistyk pracuje:
w pomieszczeniach biurowych w magazynach, halach, hangarach,
w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych,
w firmach handlowych, dystrybucyjnych, przewozowych i usługowych,
w przedsiębiorstwach, firmach transportowo-spedycyjnych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk będzie przygotowany do wykonywania
następujących zadań zawodowych:
Planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw.
Zarządzanie zapasami.
Organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową.
Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.
Zarządzanie gospodarką odpadami.
Planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach
gospodarczych i administracyjnych.

Absolwent kierunku technik logistyk znajdzie zatrudnienie jako:
specjalista ds. zarządzania produkcją,
spedytor krajowy i międzynarodowy,
specjalista ds. zaopatrzenia i zakupów
specjalista ds. gospodarki magazynowej,
specjalista ds. celnych i transportu międzynarodowego,
specjalista ds. dystrybucji,
logistyk miejski,
specjalista ds. gospodarki odpadami,
specjalista ds. logistycznych systemów informatycznych,
specjalista ds. organizacji imprez masowych.
Technik logistyk to nowoczesny zawód, dający perspektywy pracy w wielu instytucjach i przedsiębiorstwach.
Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim transport i spedycja,
przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja.
Logistyk może pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych, transportowych, spedycyjnych, centrach
dystrybucyjnych, a także urzędach oraz służbach mundurowych takich jak wojsko czy policja. Współuczestniczy w
organizacji imprez masowych, np. koncertów czy imprez sportowych.

TECHNIK

SPEDYTOR

Technik
spedytor
Kim jest spedytor ?
Spedytor nie jest przewoźnikiem tylko organizatorem
procesu przewozowego - pośredniczy pomiędzy
zleceniodawcą np. przedsiębiorstwem produkcyjnym,
a firmami przewozowymi.
Spedytor zajmuje się organizacją transportu
lądowego, powietrznego i morskiego. Dba, by towary
znalazły się w odpowiednim miejscu i we właściwym
czasie. W czasach zglobalizowanego handlu i
rosnącej konsumpcji rośnie zapotrzebowanie na
specjalistów organizacji transportu towarów. Dlatego
jest to zawód ciągle atrakcyjny i poszukiwany!

Na czym polegała praca spedytora?
Przykładowo: klient jest producentem mebli, zna się na drewnie, jego obróbce, ale na transporcie i przepisach
transportowych się nie zna. Nie zna też przewoźników, który jest dobry, który drogi, a który umiarkowanie drogi lub
tani – wtedy zwraca się do SPEDYTORA. Ten znajdzie dla niego dobrego przewoźnika, wynegocjuje dla klienta
dobrą stawkę frachtową, podpowie jakich formalności należy dokonać, aby prawidłowo i bezpiecznie nadać
przesyłkę, sam nawet wystawi odpowiednie dokumenty. Prześle nadawcy instrukcję wysyłkową w której będzie
podane wszystko co i jak czyli, że: dnia (podać datę) zostanie podstawiony samochód (numer rejestracyjny),
kierowca (imię i nazwisko), należy załadować towar (podać jaki towar i ile, uwagi dotyczące załadunku,
opakowania itp.) przeznaczony dla odbiorcy (podać dane odbiorcy), należy dołączyć następujące dokumenty
(lista dokumentów) oraz wręczyć przewoźnikowi list przewozowy, itd.

Zdobywane umiejętności:
W trakcie nauki na kierunku Technik spedytor zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:
planowania, organizacji i dokumentacji procesów transportowych;
prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz
zagranicznymi
wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego.
Przedmioty zawodowe:
W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów
zawodowych:
Podstawy spedycji
Planowanie realizacji procesów transportowych i spedycyjnych
Organizowanie procesów transportowych i spedycyjnych
Organizowanie procesu załadunku i rozładunku
Sporządzanie korespondencji i prowadzenie negocjacji
Kalkulowanie cen i dokumentowanie realizacji procesów transportowych i spedycyjnych.
Język angielski zawodowy

Praktyki zawodowe:
Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach
zawodowych.
Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni (280 godz.):
w klasie III - 140 godz. – 4 tygodnie
w klasie IV - 140 godz. – 4 tygodnie
i odbywają się w miejscach zapewniających rzeczywiste warunki pracy, takich jak: przedsiębiorstwa
transportowe, przedsiębiorstwa spedycyjne, terminale, centra logistyczne i dystrybucyjne.
Przedmioty ogólnokształcące w rozszerzeniu w zawodzie technik spedytor w naszej szkole to:
matematyka i język angielski.

EGZAMINY:
Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym,
potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Po zdanym
egzaminie z danej kwalifikacji uzyskujesz świadectwo
potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez
OKE, a następnie dyplom potwierdzający kwalifikacje w
zawodzie wydany przez OKE.
W trakcie nauki czeka Cię jeden egzamin zawodowy,
po zdaniu którego możesz uzyskać tytuł Technika
spedytora.
– SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa
klientów i kontrahentów - odbywa się pod koniec 1
półrocza klasy V, czyli po 9 semestrach.
Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną
oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie
Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w
formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych
zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których
tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa, zalicza ją 50%
poprawnych odpowiedzi.
Część praktyczna trwa 120 i jest przeprowadzana w
formie testu praktycznego i polega na wykonaniu przez
zdającego zadania egzaminacyjnego na specjalnie
przygotowanym
arkuszu
egzaminacyjnym.
Wynik
pozytywny to 75% poprawnego rozwiązania problemu.

PRACA:
Jako absolwent kierunku Technik spedytor będziesz
mógł podjąć pracę w:
Firmach spedycyjnych, transportowych, handlowych;
Agencjach obsługi portów morskich i lotniczych;
Przedsiębiorstwach transportu kolejowego…

DALSZA NAUKA:
Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby
rozpocząć pracę lub iść na studia.
Masz wiele kierunków do wyboru, np. transport i
spedycja, logistyka, logistyka i spedycja krajowa i
międzynarodowa, lotnictwo, technologie
informatyczne w logistyce i inne, niekoniecznie
związane z dyplomem technika spedytora.

TECHNIK
INFORMATYK

Technik
informatyk
Technik informatyk to ciekawy, twórczy,
prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód
dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości.
Zarówno w Polsce jak i pozostałych krajach Europy
utrzymuje się bardzo duże zapotrzebowanie na
kompetentnych pracowników sektora branży
technologii informatycznych.
Prognozy rynku pracy wskazują, że zawód informatyka będzie
nadal utrzymywał się na liście najbardziej poszukiwanych wśród
pracodawców. Wielu informatyków łączy wykonywany zawód ze swoją
pasją dając im powód do zadowolenia i samorealizacji.
Technik informatyk to osoba, która w codziennej pracy zajmuje się doborem, instalacją i prawidłowym
konfigurowaniem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Ponadto nadzoruje prawidłowe
działanie sprzętu i oprogramowania – dokonuje okresowych przeglądów, dba o odpowiednią
konserwację urządzeń, a w sytuacji awarii zajmuje się ich naprawą. Diagnozuje i eliminuje uszkodzenia
powstające także w urządzeniach peryferyjnych, tj. drukarkach, skanerach itp., oraz w urządzeniach
sieciowych, np. serwerach, routerach itp. W zależności od miejsca pracy do jego obowiązków może także
należeć programowanie w wybranym języku programowania, zakładanie i posługiwanie się bazami
danych oraz projektowanie, wykonanie i obsługiwanie serwisów internetowych. Dodatkowo może
administrować pracę lokalnych sieci komputerowych.

ZASÓB WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UZYSKANYCH W TRAKCIE NAUKI:
Program nauczania dla zawodu technik informatyk obejmuje dużą ilość godzin pracy przy komputerze i
dotyczy zagadnień związanych zarówno z budową, obsługą i konfigurowaniem nowoczesnego sprzętu
komputerowego i sieci komputerowych jak i z obsługą oprogramowania systemowego, użytkowego i
narzędziowego, a także zagadnień związanych z programowaniem nowych aplikacji, projektowaniem baz
danych i wykorzystaniem technologii multimedialnych oraz grafiki komputerowej.
Uczniowie naszej szkoły kształcący się w zawodzie technik informatyk korzystają z pracowni
komputerowych wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie. Wyposażenie jest sukcesywnie
modernizowane tak, aby możliwe było jak najlepsze przygotowanie uczniów do podjęcia pracy zawodowej.
Stanowiska, na których pracują uczniowie spełniają wymagania stanowisk egzaminacyjnych.

ABSOLWENT KOŃCZĄCY SZKOŁĘ W ZAWODZIE TECHNIK
INFORMATYK JEST PRZYGOTOWANY DO WYKONYWANIA
ZADAŃ ZAWODOWYCH W ZAKRESIE:
dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla
różnych zastosowań,
montowania, testowania i diagnozowania sprzętu
komputerowego,
rozbudowy i modernizacji zestawów komputerowych,
budowy i konfiguracji sieci komputerowych,
administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi,
projektowania i tworzenia bazy danych oraz obsługi ich
oprogramowania aplikacyjnego,
administrowania bazami danych i systemami przetwarzania
informacji,
tworzenia stron i aplikacji internetowych,
posługiwania się programami do cyfrowego przetwarzania
obrazu i dźwięku,
programowania w języku C++, Python.

W TRAKCIE KSZTAŁCENIA UCZNIOWIE ZDOBYWAJĄ DWIE KWALIFIKACJE:
• INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci
komputerowych.
• INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i aplikacjami internetowymi oraz bazami
danych.
Przedmioty ogólnokształcące w rozszerzeniu w zawodzie technik informatyk to:
matematyka i informatyka.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH
W TOKU EDUKACJI W SZKOLE

PRZEDMIOTY TEORETYCZNE:
Podstawy informatyki i bezpieczeństwo i higiena
pracy
Przygotowanie stanowiska komputerowego do
pracy
Eksploatacja urządzeń peryferyjnych
Lokalne sieci komputerowe
Witryny internetowe
Język angielski zawodowy
Programowanie w języku Python
PRZEDMIOTY PRAKTYCZNE:
Pracownia przygotowanie stanowiska
komputerowego do pracy
Pracownia napraw urządzeń techniki komputerowej
Pracownia montażu i eksploatacji lokalnej sieci
komputerowej
Pracownia administrowania serwerowymi systemami
operacyjnymi
Pracownia projektowania i administrowania bazami
danych
Pracownia programowania aplikacji internetowych

MIEJSCA ZATRUDNIENIA I PERSPEKTYWY
PRACY W ZAWODZIE LUB DALSZEGO
KSZTAŁCENIA

Technik informatyk jest zawodem uniwersalnym.
Można go wykonywać w wyspecjalizowanych
firmach informatycznych (serwisanci,
administratorzy, konserwatorzy sprzętu), urzędach
(administratorzy baz danych i sieci) a nawet w
domu (programiści, projektanci, graficy).
Możliwości zatrudnienia na tym stanowisku rosną
wraz z informatyzacją gospodarki. Ludzie w tym
zawodzie będą poszukiwani wszędzie tam, gdzie
potrzebna jest fachowa wiedza informatyczna do
naprawy sprzętu komputerowego, instalowania i
prowadzenia baz danych lub oprogramowania
użytkowego dla rozmaitych zastosowań. Mogą
podejmować prace we wszystkich gałęziach
gospodarki narodowej, w których mają
zastosowanie komputery oraz prowadzić własną
działalność gospodarczą.
Absolwent może również kontynuować naukę na
studiach wyższych.

Koło Innowacji Technicznych
- uczniowie z klasy : Informatyk i Programista
- zajęcia pozalekcyjne :)

Celem zajęć jest dążenie nauczyciela do
stymulowania aktywności poznawczej i
twórczej uczniów z zakresu elektroniki i
robotyki. Zajęcia kształtują umiejętności
samodzielnego, logicznego myślenia,
rozwijają zainteresowania i uzdolnienia
ucznia, a także wybiegają naprzeciw
oczekiwaniom uczniów.

KOŁO INNOWACJI TECHNICZNYCH

TECHNIK
PROGRAMISTA

Technik
programista
Programista to jeden z najlepiej zarabiających i
najbardziej poszukiwanych na rynku pracy
zawodów. Aby nim zostać, potrzebne są
kwalifikacje i umiejętności.
Technik programista jest znakomitym wyborem
drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością
patrzą na komputery, oraz nie przerażają ich
przedmioty ścisłe.
Programowanie to nie tylko pieniądze, to ciekawa pasja dająca m.in. możliwość programowania robotów,
pisania gier 3D, aplikacji mobilnych, desktopowych i robienia wielu innowacyjnych, kreatywnych rzeczy
(inteligentne domy itp.).
Według ekspertów wśród wszystkich zawodów najbardziej poszukiwani są specjaliści IT /programiści/
deweloperzy. Wraz z postępującą cyfryzacją i automatyzacją, zapotrzebowanie na pracowników, którzy są
w stanie przygotować przedsiębiorstwa od strony technologicznej, będzie tylko rosło.
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności
praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz
programowania i testowania aplikacji. Będą tworzyć programy w najpopularniejszych obecnie językach tj.
Python, C++, C#, JavaScript, PHP, a także poznają specjalistyczne języki tj. SQL (przydatny do tworzenia i
zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 i CSS (wykorzystywany do tworzenia stron internetowych).

Zdobycie wykształcenia na poziomie szkoły technicznej w zawodzie technik programista umożliwi
absolwentom takiej szkoły kontynuację nauki na wyższych szkołach politechnicznych lub uniwersytetach, a
także pozwoli na rozpoczęcie własnej drogi zawodowej.
W zależności od specjalizacji, programistów można podzielić na:
-programistów aplikacji, którzy zajmują się tworzeniem aplikacji komputerowych realizujących określone
zadanie, np. wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem,
-programistów systemowych, którzy rozwijają aplikacje oraz systemy nadzorujące pracę sprzętu
komputerowego, np. systemy operacyjne, sterowniki czy systemy zarządzania bazami danych,
-programistów specjalizujących się w tworzeniu aplikacji działających w środowisku WWW, np. gry
internetowe,
-programistów aplikacji mobilnych, którzy tworzą np. oprogramowanie używane w telefonach komórkowych

Przedmioty ogólnokształcące w rozszerzeniu w zawodzie technik programista to:
matematyka i informatyka.

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie technika
programisty?
Po ukończeniu edukacji technik programista może znaleźć
pracę w: działach informatycznych wielu firm, agencjach
reklamowych, firmach z sektora IT, start-upach, firmach
tworzących oprogramowanie komputerowe, sklepach
komputerowych, serwisach komputerowych,
wydawnictwach, drukarniach, studiach graficznych i
dźwiękowych, studiach telewizyjnych i filmowych,
platformach internetowych. Mogą także prowadzić
własną działalność i świadczyć usługi doradcze.
Możliwości są duże i na pewno większe niż w innych
zawodach.

TECHNIK
TELEINFORMATYK

Technik
teleinformatyk
Technik teleinformatyk to nowoczesny i poszukiwany
zawód, ponieważ teleinformatyka jest jedną z
najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki
światowej.
Obecnie technika dąży do połączenia różnych urządzeń
powszechnego użytku w jedną wielką sieć przewodową lub
bezprzewodową. Konieczność globalnego sterowania
urządzeniami wymaga pracy specjalistów projektujących takie
sieci, jak również dokonywania ich konserwacji.
Poszukiwani są specjaliści, którzy dzięki wysokiemu poziomowi kształcenia będą umieli praktycznie wykorzystać i
zastosować swą teleinformatyczną wiedzę w nowoczesnych technologiach elektronicznych, to znaczy w obsłudze,
tworzeniu i funkcjonowaniu sieci teleinformatycznych, sieci telewizji kablowych i sieci komórkowych.
Zawód teleinformatyka jest odpowiedzią na zmieniające się warunki rynkowe i rozwój techniki. Teleinformatyka to
gałąź informatyki zajmująca się technologią przesyłania informacji i narzędziami logicznymi do sterowania
przepływem i transmisją danych. Specjalność teleinformatyk to zawód pozwalający na znalezienie pracy nie tylko w
kraju, ale i za granicą.
Uczniowie technikum teleinformatycznego będą uczestniczyli w praktykach i stażach zawodowych w firmach z
branży teleinformatycznych, telekomunikacyjnych oraz informatycznych w naszym mieście. Pracodawcy zapewnią
praktyczna naukę zawodu umożliwiając prace na wyznaczonych stanowiskach pod kierunkiem wykwalifikowanej
kadry pracowniczej.
Uczniowie są również przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą nauczycielską
posiadającą wyższe wykształcenie techniczne w zakresie teleinformatycznym Są to nauczyciele mianowani oraz
dyplomowani z wieloletnim stażem pracy. Dodatkowo kadra nauczycielska posiada uprawnienia egzaminatora dla
zawodu teleinformatyk dla wszystkich kwalifikacji.

ABSOLWENT KOŃCZĄCY SZKOŁĘ W ZAWODZIE TECHNIK TELEINFORMATYK JEST PRZYGOTOWANY DO
WYKONYWANIA ZADAŃ ZAWODOWYCH W ZAKRESIE:
• zarządzanie infrastrukturą sieci przewodowych i bezprzewodowych
• konserwacja i utrzymanie sieci już istniejących
• obsługa i eksploatacja urządzeń sieci teletransmisyjnych
• spawanie światłowodów
• pomiary kabli miedzianych i światłowodowych
• obsługa klienta w salonach sieci operatorów komórkowych
W TRAKCIE KSZTAŁCENIA UCZNIOWIE ZDOBYWAJĄ DWIE KWALIFIKACJE:
INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami
operacyjnymi
INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

WYKAZ PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TOKU EDUKACJI W SZKOLE
PRZEDMIOTY TEORETYCZNE:
Podstawy teleinformatyki
Elektrotechnika i elektronika
Urządzenia sieci lokalnych
Systemy i sieci komputerowe
Systemy transmisji danych
Systemy komutacyjne
Język angielski zawodowy
Przedmioty ogólnokształcące w rozszerzeniu w
zawodzie technik teleinformatyk to:
matematyka i informatyka.

PRZEDMIOTY PRAKTYCZNE:
Pracownia elektrotechniki i elektroniki
Pracownia rysunku technicznego
Pracownia montażu i eksploatacji lokalnej sieci
komputerowej
Pracownia administrowania sieciowymi systemami
operacyjnymi
Pracownia linii transmisyjnych
Pracownia sieci komutacyjnych
Pracownia administrowania i eksploatacji sieci
rozległych

MIEJSCA ZATRUDNIENIA I PERSPEKTYWY PRACY W ZAWODZIE LUB DALSZEGO KSZTAŁCENIA
Ciągły rozwój infrastruktury sieci teleinformatycznych pozwala absolwentowi zawodu teleinformatyk na podjęcie
pracy w swojej branży, gdzie są to m.in. usługi podłączania nowych abonentów do sieci światłowodowych w
firmach teleinformatycznych działających w naszym mieście i regionie.
Absolwenci mogą starać się o pracę u operatorów sieci komórkowych: ORANGE, PLUS GSM, T-MOBILE, PLAY.
Teleinformatyk może być zatrudniony także w branży informatycznej: sklepy komputerowe, salony sprzedaży
sprzętu RTV i AGD oraz w salonach i serwisach telefonów komórkowych.
Absolwent może również kontynuować naukę w tym zawodzie na studiach wyższych.

TECHNIK
ARCHITEKTURY
KRAJOBRAZU

Technik
architektury
krajobrazu
Architektura krajobrazu jest dyscypliną
związaną z kształtowaniem przestrzeni życia
człowieka za pomocą szaty roślinnej, elementów
wodnych i architektonicznych oraz z uwzględnieniem
rozmaitych czynników, które tworzą charakter
otaczającego krajobrazu. Są to uwarunkowania
naturalne, takie jak: rzeźba terenu, istniejąca
roślinność, gleba, klimat, a także kultura regionu i
miejscowe tradycje czy też potrzeby społeczne.
Zawód - technik architektury krajobrazu - jest odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku
pracy, związane z usługami w zakresie projektowania, urządzania i pielęgnacji szeroko pojętych terenów
zieleni. W ostatnich czasach świadomość społeczeństwa na temat kluczowej roli „zieleni” dla zdrowia i
samopoczucia obywateli, znacznie wzrosła. Dużo więcej uwagi poświęca się estetyce otaczającej nas
przestrzeni. Także dynamiczny rozwój infrastruktury wymaga fachowej i rzetelnej wiedzy projektantów
o sposobie kształtowania założeń ogrodowych miast, obszarów podmiejskich oraz wsi.
Technik architektury krajobrazu przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów
wiejskich. Nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu. Produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski.
Planuje i projektuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich: wyznacza miejsca do zakładania trawników,
rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów. Przygotowuje miejsca do aranżacji drzew i krzewów, zakłada
trawniki i kwietniki, obsadza wazy kwiatowe. Dokonuje wyboru drzew, krzewów i bylin.

Praca technika architektury krajobrazu odbywa się najczęściej na wolnym powietrzu, w zmiennych
warunkach atmosferycznych, w różnych porach roku. Ponadto może odbywać się w szklarniach lub tunelach
foliowych, w których produkowane są rośliny ozdobne.
Technik architektury krajobrazu może również wykonywać niektóre czynności w pomieszczeniach biurowych
i pracowniach architektonicznych. Niejednokrotnie pracuje na stanowisku komputerowym, projektując
ogrody, parki oraz obiekty małej architektury krajobrazu.
Wymagania psychofizyczne właściwe dla tego zawodu to: odpowiedzialność, systematyczność i
dokładność, zainteresowanie przyrodą i ochroną środowiska, uzdolnienia plastyczne, odporność na
zmienne warunki pracy, sprawność ruchowa, rozróżnianie barw oraz wyobraźnia przestrzenna.

Nauka zawodu technik architektury krajobrazu dla absolwentów szkoły podstawowej w
Technikum nr 1, trwa 5 lat.
W ramach cyklu kształcenia realizowane są następujące
przedmioty zawodowe:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
Podstawy architektury krajobrazu
Historia architektury i sztuki ogrodowej
Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu
Ochrona roślin
Ochrona i kształtowanie krajobrazu
Obiekty małej architektury krajobrazu
Przepisy ruchu drogowego kategorii T
Język obcy zawodowy
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
Projekty obiektów roślinnych w architekturze krajobrazu
Projekty obiektów małej architektury krajobrazu
Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu
Prace w obiektach architektury krajobrazu
Praktyka zawodowa realizowana jest w okresie 8 tygodni, a dodatkowo uczniowie kształcący się
w tym zawodzie, nabywają umiejętność nauki jazdy ciągnikiem z przyczepą jednoosiową.

Przedmioty rozszerzone to biologia i język angielski.
Absolwent technikum architektury krajobrazu po ukończeniu
szkoły dysponuje wiedzą i umiejętnościami z zakresu
projektowania,
wykonawstwa
i
pielęgnacji
zarówno
współczesnych jak i historycznych obiektów zielni w ramach
dwóch kwalifikacji:

OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych
obiektów architektury krajobrazu oraz
OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz
konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu, które
kończą się egzaminami.
Uczeń przygotowywany jest także do zdobycia prawa jazdy
kategorii T.

Przykładowo praca związana z tym zawodem może być
podejmowana w:
jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania
obiektów architektury krajobrazu,
jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury
krajobrazu, jednostkach administracyjnych sprawujących nadzór
nad obiektami architektury krajobrazu,
jednostkach administracji samorządowej (m.in. w wydziałach:
geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i
pielęgnacji zieleni itp.),
w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody, w
szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych ,
pracowniach florystycznych.
Absolwent może także samodzielnie prowadzić działalność
gospodarczą.

Zawód technik architektury jest zawodem przyszłości, dlatego warto podjąć
wyzwanie i rozpocząć naukę na tym kierunku w Zespole Szkół Zawodowych nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej.

TECHNIK
USŁUG
FRYZJERSKICH

Technik
usług
fryzjerskich
5 - letnie technikum
(dla absolwentów szkoły podstawowej)

Jeśli wyrazista osobowość, komunikatywność,
precyzja i zdolności manualne to Twoje cechy
rozpoznawcze, wybierz zawód fryzjera!
To atrakcyjna profesja dedykowana osobom, które
łączą poczucie estetyki z wyobraźnią i
kreatywnością.

Zapraszamy do EKONOMIKA -Twoja przyszłość
zaczyna się u nas!!!
ABSOLWENT KOŃCZĄCY SZKOŁĘ W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG
FRYZJERSKICH JEST PRZYGOTOWANY DO WYKONYWANIA ZADAŃ
ZAWODOWYCH W ZAKRESIE:
- planowania i wykonania każdej usługi fryzjerskiej zgodnie z
oczekiwaniem klienta,
- doradztwa w zakresie doboru odpowiedniej do okazji i typu urody
fryzury, a także kosmetyków do pielęgnacji i stylizacji,
- diagnozowania i leczenia dolegliwości skóry głowy i włosów,
- przeprowadzania nowatorskich metod wizualizacji wizerunku,
- zarządzania własnym salonem fryzjerskim.

Technik usług fryzjerskich to zawód dla tych wszystkich młodych ludzi, którzy są pomysłowi, cenią sobie
niezależność, mają poczucie piękna i estetyki.
W naszej szkole oferujemy kompletną edukację - od nauki fundamentalnych umiejętności fryzjerskich
poprzez nowoczesną obsługę klienta w salonie po analizę aktualnych trendów w stylizacjach.
Na zajęciach praktycznych nasi uczniowie odkrywają swoje talenty, zdobywają wiedzę i rozwijają
umiejętności w zakresie fryzjerstwa i kreowania wizerunku klienta.
Młodzież uczy się wykonywania zabiegów w zakresie pielęgnacji, koloryzacji, strzyżenia włosów, a także
profesjonalnej stylizacji fryzur. Ponadto, przy zastosowaniu najnowocześniejszego na rynku fryzjerskim
oprogramowania i sprzętu komputerowego służącego do badania struktury włosa, uczniowie wykonują
projekty fryzur zgodnie z oczekiwaniami klienta. Uczniowie mają możliwość podnoszenia swoich
kompetencji w zakresie sprzedaży i ekspozycji artykułów fryzjerskich, a także uczą się umiejętności
komunikacji z klientem czy zarządzania zespołem.

Nauka w Technikum Usług Fryzjerskich obejmuje następujące kwalifikacje:

FRK.01. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów
Strzyżenie włosów, formowanie fryzu i ondulowanie
Zmiana koloru włosów
FRK.03 Projektowanie fryzur
Wykonywanie projektów fryzur
Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji
Możliwość podjęcia pracy zawodowej
Przedmioty rozszerzone to biologia i język angielski.

MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA PRACY ZAWODOWEJ

Szybkie zmiany w modzie, pomysłowość kreatorów,
nowe kolekcje, trendy, rozwój technologii fryzjerskich,
przemysłu oraz wzrost zapotrzebowania na profesjonalne
usługi sprawiło, że fryzjerstwo mocno ugruntowało swoją
pozycję i stało się jedną z gałęzi ogromnego przemysłu
urody.
Ma to bezpośredni związek ze wszystkimi dziedzinami, które
służą tworzeniu wizerunku człowieka.
Od lat rynek usług fryzjerskich jest ustabilizowany, stąd
technik usług fryzjerskich nie musi obawiać się braku
zatrudnienia.
Uczeń w procesie kształcenia nabywa kwalifikacje
niezbędne
do
rozpoczęcia
własnej
działalności
gospodarczej, jak również może kontynuować naukę na
studiach wyższych. Zatrudnienie znajdzie w renomowanych
salonach fryzjerskich, czy też fryzjersko – kosmetycznych
oraz wszędzie tam, gdzie potrzebny jest stylista - teatry,
telewizja, studia fotograficzne, pracownie perukarskie.
Ponadto, w związku z rozwojem młodej dziedziny nauki, jaką
jest trychologia skupiająca się na poprawie kondycji włosów,
technik usług fryzyjskich może uzupełniać swoje kwalifikacje
w zakresie diagnozowania schorzeń skóry głowy.

W zawodzie tym niezbędna jest wrażliwość estetyczna, precyzja i
poczucie odpowiedzialności w pracy, wysoka kultura osobista,
spostrzegawczość, podzielność uwagi, zdolność do szybkiego
podejmowania decyzji, dobra kondycja fizyczna, sprawność
manualna do wykonywania pełnego zakresu usług fryzjerskich.
Zawód fryzjera to zawód manualny, wymagający określonych
umiejętności. Odpowiednie trzymanie aparatów, narzędzi czy też
przyborów fryzjerskich przy wykonywaniu zabiegów, można posiąść
tylko poprzez wielokrotnie powtarzane ćwiczenia dlatego też,
oprócz zajęć teoretycznych, kładziemy przede wszystkim nacisk na
solidną praktykę, która jest prowadzona na terenie szkoły, w
profesjonalnie wyposażonej pracowni fryzjerskiej.
Żeby osiągnąć sukces w branży, musimy być o jeden krok dalej od
swojej konkurencji… dlatego szkolenia, warsztaty, wyjazdy na targi
fryzjersko - kosmetyczne i wycieczki przedmiotowe to nieodłączny
element naszej edukacji.
Nasi uczniowie odkrywają swoje talenty i rywalizują w
międzyszkolnych konkursach fryzjerskich.

Twoja pasja, rozwijanie jej, obserwowanie innych stylistów w pracy,
doskonalenie i rozwój uczynią z Ciebie prawdziwego artystę fryzjerstwa.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG
GASTRONOMICZNYCH
Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód
otwierający szerokie perspektywy atrakcyjnej pracy w
Polsce i krajach UE. Profesja ta pozwoli ci podjąć pracę
etatową lub prowadzić własną firmę w dowolnej
dziedzinie z branży przetwórstwa żywności i usług
gastronomicznych.
Uzyskane kwalifikacje:
HTG.02. Przygotowanie i wydawanie dań - egzamin z tej

kwalifikacji odbywa się pod koniec roku szkolnego w klasie
trzeciej. Kwalifikacja ta przygotowuje do pracy na
stanowisku kucharza.
HTG.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych uczniowie zdają egzamin po pierwszym półroczu klasy
piątej. Druga kwalifikacja kształtuje umiejętności związane
z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach
gastronomicznych.
Przedmioty rozszerzone to biologia i język angielski.
UPRAWNIENIA ZAWODOWE

Dzięki zajęciom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz
niezbędną wiedzę i umiejętności, które umożliwią ci wykonywanie
następujących zadań zawodowych:
sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów;
opracowywanie nowych receptur na potrawy i napoje;
wdrażanie receptur na potrawy i napoje do produkcji przy
zastosowaniu systemów zapewniających dobrą jakość i
bezpieczeństwo zdrowotne żywności;
ocenianie jakości surowców, półproduktów i potraw gotowych
na podstawie oceny organoleptycznej, w tym rozróżnianie
zmian pozytywnych i negatywnych zachodzących w żywności
podczas przechowywania, obróbki wstępnej i cieplnej;
przyjmowanie surowców, półproduktów i gotowej żywności,
organizowanie procesów ich magazynowania i zabezpieczanie
przed zepsuciem;
planowanie jadłospisów (codziennych, okolicznościowych), zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i ocenianie żywienia,
w tym obliczanie wartości odżywczej i energetycznej potraw i napojów;
organizowanie i wykonywanie produkcji gastronomicznej;
planowanie i realizowanie usług gastronomicznych;
przeprowadzenie procesów produkcji żywności zgodnie z zasadami;
kontrolowanie etapów procesów technologicznych;
prowadzenie racjonalnej gospodarki surowcami i odpadami;
zarządzanie zasobami ludzkimi, planowanie i realizacja pracy zespołowej;
obsługiwanie programów komputerowych, nowoczesnych technologii i urządzeń, ułatwiających realizację zadań
zawodowych, w tym planowanie i rozliczanie działalności zakładu;
opracowywanie i przedstawianie konsumentom oferty usług gastronomicznych;
ustawiczne dokształcanie i stosowanie nowych trendów w żywieniu, dekoracji potraw, aranżacji stołów i sal.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
Po ukończeniu nauki możesz podjąć pracę w:
restauracjach
jadłodajniach
stołówkach
hotelach
firmach cateringowych
zakładach przetwórstwa spożywczego
masarniach, rzeźniach
piekarniach, cukierniach
mleczarniach
szkolnictwie zawodowym (po ukończeniu
studiów i specjalności nauczycielskiej
telewizyjnych programach śniadaniowych
własnej działalności gospodarczej

Zajęcia dodatkowe dla klas z branży
gastronomicznej realizowane z projektów UE.
Zajęcia dodatkowe realizowane w branży
gastronomicznej mają na celu pogłębianie
zainteresowań i poszerzenie dotychczas zdobytej
wiedzy o nowe techniki i kierunki rozwoju branży.
Specjalistyczne kursy zawodowe pomagają wykryć
i rozwijać indywidualne, twórcze uzdolnienia
gastronomiczne młodzieży. Uczniowie pod
czujnym
okiem
wykwalifikowanej
kadry
pedagogicznej nabywają nowe umiejętności
niezwykle pożądane na obecnym i przyszłym rynku
pracy.
Zajęcia
pozalekcyjne
wspomogą
proces
wychowania, oraz pomagają naszym uczniom
rozwijać pasje, zdolności, które wykorzystają w
dorosłym życiu.

Zajęcia dodatkowe
kuchnia molekularna
czekolada
kurs dekoracji cukierniczych
barista
barman
sushi
sommelier
carving
kelner

Branżowa Szkoła I stopnia

KUCHARZ

Kucharz
Kucharz to zawód z przyszłością – stabilny, rozwojowy,
kreatywny, dobrze płatny, a często również niezwykle
prestiżowy.
Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych kucharzy stale
rośnie, dlatego każdy profesjonalista z łatwością
znajdzie atrakcyjne zatrudnienie w Polsce i krajach UE.
Zaczynając od amatorskiego kucharzenia, którego
efekty często ukazują raczkujące blogi, wiele osób
osiąga dziś w dziedzinie kulinariów poziom mistrzowski
i światową renomę.
Na ambitnych i pomysłowych kucharzy czekają niemal nieograniczone możliwości rozwoju zawodowego w
najlepszych restauracjach, obiektach hotelowych, stołówkach, mediach związanych z kulinariami, jak
również we własnej firmie.
Każde popisowe danie zaczyna się jednak od przepisu. Najlepszym zaś przepisem na zostanie pierwszej
klasy kucharzem jest nauka w szkole branżowej o kierunku kucharz, który pozwoli ci poznać tajniki
kucharskiej profesji.

Uzyskane kwalifikacje:
HTG.02. Przygotowanie i wydawanie dań - egzamin z tej kwalifikacji odbywa się pod koniec roku
szkolnego w klasie trzeciej. Kwalifikacja ta przygotowuje do pracy na stanowisku kucharza.

UPRAWNIENIA ZAWODOWE
Dzięki zajęciom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które
umożliwią ci wykonywanie następujących zadań zawodowych:
przechowywanie żywności;
sporządzanie potraw i napojów;
wykonywanie czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

PERSPEKTYWY PRACY
Po ukończeniu nauki możesz podjąć pracę w:
restauracjach
jadłodajniach
stołówkach
hotelach
firmach cateringowych
szkolnictwie zawodowym (po ukończeniu studiów i
specjalności nauczycielskiej)
mediach branżowych (prasa, telewizja, radio, portale
internetowe, blogi, vlogi)
telewizyjnych programach śniadaniowych
własnej działalności gospodarczej

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

CUKIERNIK

Cukiernik
Cukiernik to niezmiennie od lat perspektywiczny
zawód, zapewniający szerokie możliwości
atrakcyjnego zatrudnienia w Polsce i krajach UE.
W pracy cukiernika będziesz wytwarzać różny
asortyment ciast, ciastek, tortów, deserów i
dekoracji wyrobów gotowych, które dostarczają
konsumentom wyjątkowych wrażeń smakowych i
wizualnych. Możesz także wyspecjalizować się w
wybranej dziedzinie rzemiosła cukierniczego i
dążyć do osiągnięcia w niej poziomu
mistrzowskiego.
Poznasz tajniki cukiernictwa i sztuki dekorowania słodkości oraz zyskasz wiedzę, umiejętności i
uprawnienia niezbędne do profesjonalnego wykonywania zawodu.

Uzyskane kwalifikacje:
SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych. Kwalifikacja ta przygotowuje do pracy na stanowisku cukiernika.

UPRAWNIENIA ZAWODOWE
Dzięki zajęciom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które
umożliwią ci wykonywanie następujących zadań zawodowych:
obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych;
magazynowanie surowców cukierniczych;
sporządzanie półproduktów cukierniczych;
sporządzanie gotowych wyrobów cukierniczych;
ręczne tworzenie dekoracji wyrobów cukierniczych przy znajomości technik pracy z różnymi
tworzywami dekoracyjnymi;
dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygotowywanie ich do dystrybucji;
ocenianie jakości i przydatności surowców oraz prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczeniem
surowców i półproduktów;
organizowanie pracy własnej i podwładnych na stanowisku, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa
zdrowotnego żywności oraz wymogami BHP i ergonomii.

PERSPEKTYWY PRACY
Po ukończeniu nauki możesz podjąć pracę w:
cukierniach
zakładach przemysłu spożywczego
kawiarniach i restauracjach
stołówkach
firmach cateringowych
szkolnictwie zawodowym (po ukończeniu studiów i
specjalności nauczycielskiej)
własnej działalności gospodarczej

