
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Koniecpolu 
 

 

 

OFERTA 

 EDUKACYJNA 
NA  

ROK SZKOLNY 

 2018/2019 

 

 

 

 

 SZKOŁA  BRANŻOWA I STOPNIA 
 



  

3-LETNIA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA 

 W ZAWODACH 
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•Cukiernik  
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•Kierowca mechanik 

•Mechanik  pojazdów samochodowych 

•Mechanik – monter maszyn i urządzeń  

•Monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie  



KUCHARZ 

Kucharz w zakładzie gastronomicznym przyjmuje surowce żywnościowe i zabezpiecza je przed zepsuciem,       

w odpowiedni sposób je magazynując lub utrwalając. Ocenia i dobiera żywność przeznaczoną do produkcji. 

Przeprowadza obróbkę wstępną i przygotowuje półprodukty do obróbki cieplnej. Wykańcza potrawy              

i napoje oraz porcjuje je do odpowiednich naczyń. Zajmuje się także przygotowywaniem pełnych posiłków, 

zarówno codziennych jak i okolicznościowych, przygotowuje również potrawy i napoje na przyjęcia.  

Miejscem pracy kucharza najczęściej są zakłady gastronomiczne typu otwartego i zamkniętego, w tym 

restauracje hotelowe i gastronomia sieciowa oraz firmy cateringowe, ale również gastronomia na statkach 

lub   w innych środkach transportu itp. Kucharz może podejmować działalność gospodarczą – prowadząc 

zakłady gastronomiczne lub świadcząc usługi cateringowe. 

W Polsce rynek lokali gastronomicznych nie jest nasycony. Zaznacza się trend, od lat występujący               

w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, coraz częstszego spożywania posiłków poza domem            

i korzystania z usług gastronomicznych nawet z okazji dotychczas bardzo rodzinnych uroczystości i świąt 

jak np. kolacja wigilijna.  
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CUKIERNIK 

Praca w zawodzie cukiernik polega nie tylko na wytwarzaniu różnego asortymentu ciast, ciastek, tortów, 

lodów   i deserów, ale również na projektowaniu i wykonywaniu dekoracji wyrobów gotowych, które 

dostarczają wrażeń smakowych i wizualnych konsumentowi. Cukiernik posiada umiejętności oceny jakość       

i przydatność surowców, prowadzenia dokumentacji związanej z rozliczeniem surowców i półproduktów 

oraz posługiwania się specjalistycznymi maszynami  i urządzeniami do produkcji wyrobów cukierniczych.  

W zawodzie tym istotna jest wyobraźnia, umiejętność modyfikowania przepisów, dostosowywania ich do 

okoliczności. Dobry cukiernik umie również realizować swoje autorskie pomysły, stąd jest to zawód dla ludzi 

pomysłowych i z wyobraźnią. Istotne są również zdolności manualne, niezbędne przy dekorowaniu 

tworzonych deserów. 

W procesie kształcenia uzyskasz kwalifikacje zawodowe, które umożliwią prowadzenie działalności 

gospodarczej oraz podejmowanie pracy m.in. w cukierniach, ciastkarniach, zakładach gastronomicznych oraz 

innych zakładach wytwarzających artykuły cukiernicze. Na podstawie analiz internetowych ofert pracy 

wynika, że na rynku pracy poszukiwani są wykwalifikowani cukiernicy ze znajomością tradycyjnych metod 

produkcji wyrobów cukierniczych oraz nowoczesnych trendów. 
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ŚLUSARZ 

Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metali, 

budowa, konserwacja i naprawa prostych konstrukcji, mechanizmów, 

narzędzi i wyrobów metalowych. Typowymi pracami wykonywanymi 

przez ślusarza są: wytwarzanie i naprawianie narzędzi, przyrządów          

i uchwytów obróbkowych, obróbka, montaż i naprawa elementów 

mechanizmów i urządzeń, wykonywanie konserwacji i napraw sprzętu 

powszechnego użytku, wykonywanie i naprawa ozdobnej galanterii 

metalowej(ślusarstwo artystyczne), nadawanie wyrobom metalowym 

ostatecznego, estetycznego wyglądu. 

Dynamiczne zmiany w technice, technologii, organizacji produkcji       

i usługach powodują, iż kształcenie zawodowe ślusarza ma charakter 

szerokoprofilowy umożliwiający opanowanie umiejętności 

ogólnozawodowych oraz specjalistycznych, a także umiejętności 

intelektualnych i postaw stanowiących dobre przygotowanie do 

specjalizacji.. 

Ślusarz wykonuje swoją pracę z reguły w pomieszczeniach 

zamkniętych (jedynie ślusarz konstrukcji metalowych większość 

czynności wykonuje w terenie otwartym). 
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KIEROWCA MECHANIK 

.  
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Kierowca mechanik prowadzi pojazdy samochodowe zgodnie z posiadanymi 

uprawnieniami oraz wykonuje obsługę i naprawę pojazdów samochodowych. 

Praca kierowcy mechanika polega na bezpiecznym transporcie ludzi lub 

towarów. Kierowca mechanik wykonuje również czynności mające na celu 

utrzymanie samochodu w dobrym stanie technicznym przez cały okres jego 

eksploatacji. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu podczas jazdy 

podejmuje się jego naprawy zgodnie z przewidzianą technologią lub wzywa 

specjalistyczny zespół naprawczy, gdy naprawa przekracza jego umiejętności 

i dostępny sprzęt techniczny, zabezpieczając jednocześnie odpowiednio 

miejsce zatrzymania pojazdu. 

Przed przystąpieniem do wykonania zadań związanych ze świadczeniem 

usług przewozowych kierowca sprawdza stan techniczny pojazdu, jego 

niezbędne wyposażenie oraz potrzebną dokumentację. Świadczy usługi        

w przewozach krajowych lub międzynarodowych. Dba o bezpieczeństwo 

własne, przewożonych osób, ładunków oraz innych użytkowników drogi. 

Udziela pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych. Kierowca 

mechanik wykonuje jazdy próbne po naprawach pojazdu. Zabezpiecza pojazd 

przed uruchomieniem przez osoby niepowołane oraz przewożony ładunek 

przed zniszczeniem lub kradzieżą. Prowadzi niezbędną dokumentację           

w zakresie realizacji zadań przewozowych oraz obsługowo-naprawczych. 



MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

Mechanik pojazdów samochodowych - to zawód związany z obsługą pojazdów 

samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny 

naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. 

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

użytkowania pojazdów samochodowych, diagnozowania pojazdów samochodowych, 

naprawiania pojazdów samochodowych oraz kierowania pojazdami samochodowymi na 

poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B. 

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi 

prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w stacjach 

obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów 

samochodowych, salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem 

częściami samochodowymi, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, przedsiębiorstwach 

doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji czy też firmach zajmujących się likwidacją      

i recyklingiem pojazdów samochodowych. 

Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze 

wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów 

samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie. Kształcący się 

w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów 

samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Zapotrzebowanie na mechaników 

pojazdów samochodowych jest bardzo duże.  
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MECHANIK – MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ 

Mechanik-monter maszyn i urządzeń należy do zawodów bardzo często spotykanych 

w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace 

montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, 

konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. Praca 

mechanika-montera maszyn i urządzeń wymaga na ogół zespołowego działania 

i oparta jest na współpracy. 

Przemysł maszynowy należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. 

Mechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na 

profesjonalnych pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Ze względu 

na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują 

zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego 

i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo - naprawczych, a także w innych 

działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn 

i urządzeń.  

Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach 

stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie. Absolwenci w zawodzie mogą 

podejmować indywidualną działalność gospodarczą w formie jednoosobowego 

przedsiębiorstwa. 

  

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KONIECPOLU 
 

  



MONTER ZABUDOWY I ROBÓT 

WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje w obiektach 

budowlanych:  

 montaż suchej zabudowy (wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych, 

obudów konstrukcji dachowych, a także montaż okładzin ściennych i płyt 

podłogowych), 

 roboty malarsko-tapeciarskie (nanoszenie powłok malarskich w różnych technikach 

z uwzględnieniem różnego rodzaju podłoża, tapetowanie powierzchni),   

 roboty posadzkarskie (wykonywanie posadzek z drewna, płytek lastrykowych, płytek 

ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, wykładzin rulonowych z tworzyw 

sztucznych oraz posadzek bezspoinowych oraz roboty okładzinowe: wykonywanie 

okładzin ściennych z materiałów drewnianych, ceramicznych, kamiennych oraz 

z tworzyw sztucznych).  

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie może być zatrudniony     

w firmach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe lub 

własnej firmie wykonującej roboty wykończeniowe. „Budowlańcy” należą do grupy 

poszukiwanych pracowników w kraju i za granicami naszego państwa. Pracodawcy      

w kraju oczekują na profesjonalnie przygotowanych absolwentów zasadniczych szkół 

zawodowych i techników kształcących się dla potrzeb budownictwa. Pracodawcy 

zagraniczni cenią sobie polskich fachowców z branży budowlanej. 
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