
tel. 32 266 06 82; 32 291 20 94

sekretariat@ckziu.com

CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 
w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 64

CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 

w SOSNOWCU

Informator o zawodach 

2018/2019
 1 Er KN O NM OU MKI IN C

H ZNC

EE
T

www.ckziu.com



Branżowa Szkoła I stopnia
 

Kucharz
Cukiernik
Piekarz

Sprzedawca

Branżowa Szkoła I stopnia
 nr 1 Handlowa

 1 Er KN O NM OU MKI IN C

H ZNC
E E

T

nr 4 Gastronomiczna

Branżowa Szkoła I stopnia
 

Krawiec
Fryzjer
Fotograf
Tapicer

nr 9 Rzemieślniczo-Artystyczna

Nasze szkoły:



Sprzedawca
To zawód dla tych, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje i umiejętności jako 

doradcy klienta, a także chcę mieć wpływ na kreowanie produktów i usług na rynku.

Miejsca 
pracy

Pracodawcy w regionie

doradca klienta
specjalista ds. obsługi klienta
specjalista ds. obsługi call center
vanseller – przedstawiciel handlowy 
zajmujący się sprzedażą bezpośrednią
specjalista ds. sprzedaży 
na rynku detalicznym i hurtowym

Nabyte
umiejetności

Nauczysz się:
prowadzenia działań promocyjnych,
analizowania potrzeb rynku,
rachunkowości handlowej,
zarządzania działalnością handlową,
poprawnie prowadzić skuteczne negocjacje,
prowadzenia własnej działalności

Ścieżka 
kształcenia

Tytuł technika

Studia

Matura

LO dla dorosłych
(Wykształcenie średnie) 

Kwalifikacyjne 
kursy zawodowe

Ścieżka 
kształcenia

Tytuł technika

Studia

Matura

LO dla dorosłych
(od II klasy) 

Branżowa szkoła
II stopnia



Kucharz
To zawód dla osób z pasją, o bogatej wyobraźni i pomysłowości, 

które  lubią gotować ciekawe, smaczne, zdrowe i atrakcyjnie podane potrawy.

Miejsca 
pracy

Pracodawcy w regionie
restauracje, bary,
kawiarnie, pizzerie
stołówki 
hotele
pensjonaty
przedsiębiorstwa zajmujące się 
produkcją wyrobów
 i półproduktów spożywczych

Nabyte
umiejetności

Nauczysz się:
różnych kultur kulinarnych
planować produkcję potraw
łączyć odpowiednie składniki
zarządzać wydatkami na produkty spożywcze
układać menu
obsługiwać maszyny i urządzenia
serwować potrawy, desery, napoje.

Miejsca 
pracy

Pracodawcy w regionie

Nabyte
umiejetności

Ścieżka 
kształcenia

Tytuł technika

Studia

Matura

LO dla dorosłych
(Wykształcenie średnie) 

Kwalifikacyjne 
kursy zawodowe

Ścieżka 
kształcenia

Tytuł technika

Studia

Matura

LO dla dorosłych
(od II klasy) 

Branżowa szkoła
II stopnia



Cukiernik
To zawód dla osób  pomysłowych, z wyobraźnią, 

którzy chcą  tworzyć  piękne dzieła cukiernicze trafiające 
w estetyczne i smakowe gusta klienta.

Miejsca 
pracy

Pracodawcy w regionie

Nabyte
umiejetności

Nauczysz się:
magazynować surowce cukiernicze
sporządzać półprodukty cukiernicze: kremy, masy
sporządzać gotowe wyroby cukiernicze: ciasta, torty
dekorować wyroby cukiernicze i przygotować je do dystrybucji
obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane 
w produkcji wyrobów cukierniczych..

Miejsca 
pracy

Pracodawcy w regionie

Nabyte
umiejetności

Ścieżka 
kształcenia

Tytuł technika

Studia

Matura

LO dla dorosłych
(Wykształcenie średnie) 

Kwalifikacyjne 
kursy zawodowe

Ścieżka 
kształcenia

Tytuł technika

Studia

Matura

LO dla dorosłych
(od II klasy) 

Branżowa szkoła
II stopnia

cukiernie
zakłady wytwarzające artykuły cukiernicze  
(wyroby czekoladowe, cukierki, lody, 
pieczywo cukiernicze) 
sklepy cukiernicze
prowadzenie własnej działalności gospodarczej.



Piekarz
To zawód dla tych, którzy chcą wypiekać dobrej jakości pieczywo, 

mają wyczulony zmysł smaku, zapachu i dotyku oraz dobrą kondycję fizyczną.

Miejsca 
pracy

Ścieżka 
kształcenia

Pracodawcy w regionie

Nabyte
umiejetności

Nauczysz się:
posługiwać pojęciami, określeniami  z zakresu piekarnictwa
rozróżniać i stosować surowce, dodatki  do żywności  
i materiały pomocnicze  do produkcji piekarskiej
rozróżniać i wykorzystywać maszyny, urządzenia 
i drobny sprzęt piekarski
formować i wypiekać wyroby piekarskie
sprawdzać wydajność receptur.

Tytuł technika

Studia

Matura

LO dla dorosłych
(Wykształcenie średnie) 

Kwalifikacyjne 
kursy zawodowe

Miejsca 
pracy

Ścieżka 
kształcenia

Pracodawcy w regionie

piekarnie
zakłady gastronomiczne
sklepy
prowadzenie własnej 
działalności gospodarczej

Nabyte
umiejetności

Tytuł technika

Studia

Matura

LO dla dorosłych
(od II klasy) 

Branżowa szkoła
II stopnia



Krawiec
To zawód dla osób kreatywnych, mających wyobraźnię i duszę artysty.

Miejsca 
pracy

Pracodawcy w regionie

Nabyte
umiejetności

Nauczysz się:
Obsługiwania parku maszynowego do produkcji tekstyliów 
i skór.
Organizowania stanowiska pracy krawca.
Dobierania, w obszarze usług, fasonu odzieży 
i materiałów odzieżowych.
Wykonywania odzieży tekstylnej i skórzanej.
Wykonywania usług krawieckich.

Miejsca 
pracy

Pracodawcy w regionie

asystent projektanta
szycie kostiumów scenicznych, filmowych
konfekcjoner
spersonalizowane szycie na miarę
własna firma

Nabyte
umiejetności

Ścieżka 
kształcenia

Tytuł technika

Studia

Matura

LO dla dorosłych
(Wykształcenie średnie) 

Kwalifikacyjne 
kursy zawodowe

Ścieżka 
kształcenia

Tytuł technika

Studia

Matura

LO dla dorosłych
(od II klasy) 

Branżowa szkoła
II stopnia



Fryzjer
To zawód dla tych, którzy pasjonują się układaniem fryzur, koczków, loczków 

i innych fantazji stylistycznych na głowie klientki.

Miejsca 
pracy

Pracodawcy w regionie

Nabyte
umiejetności

Nauczysz się:
wykonywania w pełnym zakresie usług fryzjerskich, 
tj. strzyżenia damskiego, strzyżenia męskiego, 
modelowania włosów, stylizacji, upinania koków 
i loków oraz kontrolowania prawidłowości przebiegu 
zabiegów fryzjerskich, takich jak: balejaż, trwała ondulacja, 
farbowanie, pasemka. 
poznasz sposoby dobierania zabiegów pielęgnacyjnych 
do rodzaju włosów i skóry głowy.  
przygotujemy Cię do udzielania porad w zakresie pielęgnacji 
skóry głowy i włosów oraz przeciwwskazań do stosowania zabiegów fryzjerskich.

Miejsca 
pracy

Pracodawcy w regionie

plany filmowe
salony fryzjerskie
charakteryzatornie
własny salon

Nabyte
umiejetności

Ścieżka 
kształcenia

Tytuł technika

Studia

Matura

LO dla dorosłych
(Wykształcenie średnie) 

Kwalifikacyjne 
kursy zawodowe

Ścieżka 
kształcenia

Tytuł technika

Studia

Matura

LO dla dorosłych
(od II klasy) 

Branżowa szkoła
II stopnia



Fotograf
To zawód dla tych, dla których fascynujące jest  uchwycenie  tego, co najważniejsze 

lub najpiękniejsze w fotografowanym obiekcie.

Miejsca 
pracy

Pracodawcy w regionie

Nabyte
umiejetności

Nauczysz się:
organizowania planu zdjęciowego;
rejestrowania obrazu;
kopiowania i obróbki obrazu.

Miejsca 
pracy

Pracodawcy w regionie

zakłady fotograficzne
wytwórnie filmowe
własny zakład
telewizja

Nabyte
umiejetności

Ścieżka 
kształcenia

Tytuł technika

Studia

Matura

LO dla dorosłych
(Wykształcenie średnie) 

Kwalifikacyjne 
kursy zawodowe

Ścieżka 
kształcenia

Tytuł technika

Studia

Matura

LO dla dorosłych
(od II klasy) 

Branżowa szkoła
II stopnia



Tapicer
To zawód dla tych, którzy mają kreatywne podejście do tworzenia, wymiany 

oraz renowacji mebli i tapicerek samochodowych.

Miejsca 
pracy

Pracodawcy w regionie

Nabyte
umiejetności

Nauczysz się:
tapicerowania mebli –naprawy tapicerki lub całkowita jej wymiana. 
renowacji mebli, zwłaszcza tych zabytkowych. 
odnawiania elementów mebli wykonanych z drewna, 
zarówno tych zabytkowych, jak i nowszych.
tapicerowania wnętrz samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów. 
wymiana tapicerki w autach. 
wykonywania mebli tapicerowanych (pufy, kanapy, krzesła, wersalki, tapczany, 
fotele samochodowe, również przedmioty dekoracyjne, 
np. zasłony, kotary czy dywany i wykładziny).
wykończania oraz dekorowania wyrobów tapicerskich za pomocą pasmanterii, 
pikowania czy też przy pomocy innego rodzaju ozdób.
drobne usługi takie, jak wygłuszanie drzwi, obciąganie guzików, układanie wykładzin 
dywanowych czy tworzenie pokrowców na meble..

Miejsca 
pracy

Pracodawcy w regionie

firmy motoryzacyjne,
branża meblowa
salony meblowe
zakłady tapicerskie

Nabyte
umiejetności

Ścieżka 
kształcenia

Tytuł technika

Studia

Matura

LO dla dorosłych
(Wykształcenie średnie) 

Kwalifikacyjne 
kursy zawodowe

Ścieżka 
kształcenia

Tytuł technika

Studia

Matura

LO dla dorosłych
(od II klasy) 

Branżowa szkoła
II stopnia



STYPENDIA MOTYWACYJNE, NAUKOWE ORAZ ZAWODOWE

PRZYJAŹNI NAUCZYCIELE I BEZPIECZNA SZKOŁA

BEZPŁATNE STAŻE I PRAKTYKI ZAWODOWE U PRACODAWCÓW

STAŻE ZAWODOWE W HISZPANII, PORTUGALII, WŁOSZECH 

ORAZ NORWEGII

NOWOCZESNE LABORATORIA I PRACOWNIE ZAWODOWE

PRACA PO UKOŃCZENIU SZKOŁY 

WYKORZYSTAJ 
SZANSĘ Z CKZiU

www.ckziu.com
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