Grupa zawodów fryzjersko-kosmetycznych
Zawód
Fryzjer
Technik usług fryzjerskich
Technik usług kosmetycznych

366

Typ szkoły, w jakiej
odbywa się kształcenie

Zawody kontynuowane

Wspólne kwalifikacje

367

Fryzjer wykonuje zabiegi na włosach mające na celu
podkreślenie cech indywidualnych klienta i ukrywające
ewentualne mankamenty urody.

Fryzjer

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
Wykonywanie zabiegów
pielęgnacyjnych włosów
Strzyżenie włosów,
formowanie fryzur i ondulowanie
368

Zmiana koloru włosów
ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

Kontynuacja w zawodzie
technik usług fryzjerskich

ja, ty, my, oni...
Będziesz cały czas pracować z ludźmi. Ważna jest zatem wrażliwość, komunikatywność kultura osobista.
Niezbędna jest wrażliwość estetyczna .
W pracy potrzebne są: podzielność uwagi, zręczność ruchów, refleks, wytrzymałość na długotrwały wysiłek.

warunki pracy
Cały dzień będziesz pracować „na stojąco”, z uniesionymi i zgiętymi rękoma.
W pomieszczeniach zamkniętych, wśród zapachów środków chemicznych.
Często będziesz mieć kontakt z chemikaliami niezbędnymi do pielęgnacji
włosów.
Niezwykle ważne jest przestrzeganie procedur i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

kariera edukacyjna
Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik
usług fryzjerskich.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w zakładach fryzjerskich, charakteryzatorniach – w teatrze,
telewizji lub na planie filmowym.
Możesz prowadzić własny zakład fryzjerski.

369

Technik usług fryzjerskich wykonuje zabiegi
na włosach klienta dobierając sposoby, metody,
techniki i technologie oraz projektuje fryzury
na włosach uwzględniając cechy indywidualne klienta.
Zarządza zakładem fryzjerskim.

Technik usług
fryzjerskich

Wykonywanie zabiegów
fryzjerskich
Wykonywanie zabiegów
pielęgnacyjnych na włosach
Strzyżenie włosów,
formowanie fryzur
i ondulowanie
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Zmiana koloru włosów

ĘIS YZCU
OŻUD

Kontynuacja zawodu
fryzjer
ĘIS YZCU
OINDERŚ

Projektowanie fryzur
Wykonywanie projektów
fryzur
Stylizacja fryzur
z wykorzystaniem technik
wizualizacji

ja, ty, my, oni...
Będziesz cały czas pracować z ludźmi. Ważna jest zatem wrażliwość, komunikatywność kultura osobista.
Ważne jest zainteresowanie modą i trendami przemysłu fryzjerskiego
Niezbędna jest wrażliwość estetyczna . zręczność i szybkie tempo ruchu.
W pracy potrzebne są: podzielność uwagi, zręczność ruchów, refleks, wytrzymałość na długotrwały wysiłek.

warunki pracy
Cały dzień będziesz pracować „na stojąco”, z uniesionymi i zgiętymi rękoma.
Będziesz pracował pomieszczeniach zamkniętych, wśród zapachów środków chemicznych. Często będziesz mieć kontakt z chemikaliami niezbędnymi do pielęgnacji włosów.
Niezwykle ważne jest przestrzeganie procedur i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

kariera edukacyjna
Wskazana umiejętność obsługi komputera oraz znajomość języków obcych.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w zakładach fryzjerskich, charakteryzatorniach – w teatrze,
telewizji lub na planie filmowym, a także w zakładach perukarskich.
Możesz prowadzić własny zakład fryzjerski.
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Technik usług kosmetycznych wykonuje klientom
zabiegi pielęgnacyjne i upiększające w obrębie twarzy
i ciała zgodnie ze wskazaniami.

Technik usług
kosmetycznych

Wykonywanie zabiegów
kosmetycznych twarzy

Wykonywanie zabiegów
kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

Wykonywanie zabiegów
pielęgnacyjnych twarzy

Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających
ciała

Wykonywanie zabiegów
upiększających twarzy
372

ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

Wykonywanie zabiegów
pielęgnacyjnych
i upiększających dłoni i stóp

ja, ty, my, oni...
Będziesz cały czas pracować z ludźmi. Ważna jest zatem życzliwość, wrażliwość, komunikatywność, kultura osobista.
Ważne jest zainteresowanie modą i trendami przemysłu kosmetycznego
Niezbędna jest wrażliwość estetyczna . zręczność i szybkie tempo ruchu.
W pracy potrzebne są: podzielność uwagi, zręczność ruchów, refleks, wytrzymałość na długotrwały wysiłek.

warunki pracy
Większość czasu będziesz pracować „na stojąco”.
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych, często przegrzanych,
wśród zapachów środków kosmetycznych. Często będziesz mieć kontakt z
chemikaliami zawartymi w kosmetykach.
Przy niektórych zabiegach będziesz używać środków alergennych.
Będziesz mieć kontakt z bardzo intensywnym oświetlenie.
Niezwykle ważne jest przestrzeganie procedur i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

kariera edukacyjna
Wskazana jest umiejętność obsługi komputera oraz znajomość języków
obcych.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych.
Możesz prowadzić własny gabinet kosmetyczny.
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Grupa ochrona i bezpieczeństwo osób i mienia
Zawód
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik pożarnictwa
Technik ochrony fizycznej osób i mienia

374

Typ szkoły, w jakiej
odbywa się kształcenie

Zawody kontynuowane

Wspólne kwalifikacje

375

Technik
bezpieczeństwa
i higieny pracy

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy kontroluje
przestrzeganie przepisów bhp, analizuje ryzyko zawodowe
w procesach pracy, inicjuje wprowadzanie rozwiązań
technicznych i organizacyjnych mających wpływ na poprawę
warunków bhp, ustala okoliczności wypadków i przyczyny
chorób zawodowych oraz prowadzi szkolenia
w zakresie BHP

Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
Monitorowanie przestrzegania przepisów prawnych
określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy
Doskonalenie ergonomicznych warunków pracy
Ocenianie ryzyka zawodowego
376

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
oraz chorób zawodowych

ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz świadczenie
usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

ja, ty, my, oni...
W pracy potrzebne są: podzielność uwagi, zręczność ruchów, refleks, wytrzymałość na długotrwały wysiłek.

warunki pracy
Praca odbywa się na wolnym powietrzu, przy różnej pogodzie lub w różnego rodzaju pomieszczeniach zamkniętych.
W pracy możesz spotkać się z zagrożeniem związanym z ryzykiem wypadków podczas interwencji.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach:

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w firmach ochroniarskich, policji lub służbach specjalnych.
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Technik ochrony fizycznej osób i mienia zapewnia
ochronę osób, mienia, wartości pieniężnych oraz
bezpieczeństwo imprez masowych

Technik ochrony
fizycznej osób
i mienia
Ochrona osób i mienia
Organizowanie ochrony osób
Zapewnienie bezpieczeństwa na imprezie masowej
Organizowanie ochrony mienia
Dozór urządzeń i systemów alarmowych

378

Organizowanie ochrony wartości pieniężnych

ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

ja, ty, my, oni...
W pracy potrzebne są: podzielność uwagi, zręczność ruchów, refleks, wytrzymałość na długotrwały wysiłek.

warunki pracy
Praca odbywa się na wolnym powietrzu, przy różnej pogodzie lub w różnego rodzaju pomieszczeniach zamkniętych.
W pracy możesz spotkać się z zagrożeniem związanym z ryzykiem wypadków podczas interwencji.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach:

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w firmach ochroniarskich, policji lub służbach specjalnych.
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Technik pożarnictwa kieruje* działaniami
ratowniczo-gaśniczymi na poziomie interwencyjnym**
w trakcie pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych
zagrożeń. Organizuje przebieg służby oraz dysponuje siły
i środki systemu ratowniczego. Rozpoznaje i likwiduje
zagrożenia

Technik
pożarnictwa

Wykonywanie działań ratowniczych

Zarządzanie działaniami ratowniczymi

Obsługa sprzętu
ratowniczo-gaśniczego

Identyfikowanie zagrożeń

Wykonywanie czynności
ratowniczych podczas pożarów,
klęsk żywiołowych
380

ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

Kierowanie działaniami
ratowniczymi podczas pożarów,
klęsk żywiołowych i innych
miejscowych zagrożeń

ja, ty, my, oni...
W pracy potrzebne są: podzielność uwagi, zręczność ruchów, refleks, wytrzymałość na długotrwały wysiłek.

warunki pracy
Praca odbywa się na wolnym powietrzu, przy różnej pogodzie lub w różnego rodzaju pomieszczeniach zamkniętych.
W pracy możesz spotkać się z zagrożeniem związanym z ryzykiem wypadków podczas interwencji.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach:

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w firmach ochroniarskich, policji lub służbach specjalnych.
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Grupa zawodów związanych z ochroną zdrowia
Zawód

382

Typ szkoły, w jakiej
odbywa się kształcenie

Technik masażysta

dwa lata

Technik ortopeda

dwa lata

Asystentka stomatologiczna

dwa lata

Dietetyk

dwa lata

Higienistka stomatologiczna

dwa lata

Opiekun medyczny

dwa lata

Ortoptystka

dwa lata

Protetyk słuchu

dwa lata

Ratownik medyczny

dwa lata

Technik dentystyczny

dwa lata

Technik elektroniki i informatyki medycznej

dwa lata

Technik elektroradiolog

dwa lata

Technik farmaceutyczny

dwa lata

Technik sterylizacji medycznej

dwa lata

Terapeuta zajęciowy

dwa lata

Technik pożarnictwa kieruje* działaniami
ratowniczo-gaśniczymi na poziomie interwencyjnym**
w trakcie pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych
zagrożeń. Organizuje przebieg służby oraz dysponuje siły
i środki systemu ratowniczego. Rozpoznaje i likwiduje
zagrożenia

Technik
MASAŻYSTA

Świadczenie usług w zakresie masażu
Wykonywanie masażu medycznego
Wykonywanie masażu sportowego
Wykonywanie masażu
kosmetycznego i profilaktycznego
384

ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

ja, ty, my, oni...
Praca w tym zawodzie będzie polegać na indywidualnym kontakcie z każdym pacjentem.
W tej pracy ważne są umiejętności nawiązywania kontaktu z pacjentem,
ważna jest zdolność empatii, czyli wczuwania się w sytuację i problemy innych ludzi oraz cechy takie jak: cierpliwość, dokładność i wytrwałość.
W tej pracy nieodzowne są także zdolności manualne, zręczność rąk i palców oraz sprawność zmysłu dotyku, umożliwiająca bezbłędnie zlokalizować miejsca patologicznych zmian.

warunki pracy
Czas pracy będzie przeważnie stały i będzie wynosić 7 - 8 godzin dziennie.
Będziesz wykonywać pracę w pomieszczeniach zamkniętych, w gabinetach, salach chorych, w domach pacjentów, klubach sportowych (normalne warunki).
W związku z obsługą urządzeń do elektroterapii możesz być narażony na
działanie pola magnetycznego lub promieniowanie jonizujące czy nadfioletowe.
Stosując zabiegi hydroterapeutyczne często będziesz znajdować się w
pomieszczeniach o podwyższonej temperaturze i wilgotności.
Będziesz przeważnie pracować na stojąco.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: opiekun
medyczny, terapeuta zajęciowy, ortoptystka, opiekunka dziecięca, ratownik medyczny, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna,
dietetyk, technik ortopeda, technik dentystyczny, protetyk słuchu, technik
farmaceutyczny, technik sterylizacji medycznej, technik elektroradiolog,
technik elektroniki i informatyki medycznej.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w zespołach lub gabinetach rehabilitacyjnych szpitali,
klinik, przychodni, instytucji lecznictwa uzdrowiskowego, gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach kosmetycznych, klubach sportowych.
Możesz samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.
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Protetyk słuchu wykonuje badania słuchu, analizuje
i ocenia wyniki badań, dobiera aparaty słuchowe
i urządzenia wspomagające słyszenie oraz sprawuje
opiekę audioprotetyczną

Protetyk słuchu

Świadczenie usług medycznych w zakresie
protetyki słuchu
Wykonywanie badań słuchu
Dobieranie i dopasowywanie aparatów
słuchowych i urządzeń wspomagających
słyszenie
386
ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

Sprawowanie opieki audioprotetycznej
nad osobą niedosłyszącą po doborze
aparatów słuchowych

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować samodzielnie lub z zespołem terapeutów, będziesz
współpracować z lekarzem audiologiem.
Podczas diagnozowania ubytków słuchu będziesz miał kontakt z pacjentami.

warunki pracy
Będziesz pracować przy pomocy specjalistycznych urządzeń i przyrządów
przez 8 godzin dziennie.
Będziesz pracować w pomieszczeniu.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: terapeuta
zajęciowy, ortoptystka, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, ratownik medyczny, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna ,
technik masażysta, technik ortopeda, technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik sterylizacji medycznej, technik elektroradiolog, technik
elektroniki i informatyki medycznej.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz gabinetach protetyki słuchu, pracowniach audiometrycznych, otoplastycznych, pracowniach serwisu technicznego sprzętu
audioprotetycznego, w przedszkolach dla dzieci niedosłyszących, specjalistycznych oddziałach leczenia niedosłuchu, gabinetach prywatnych, w
placówkach terapeutycznych.
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Opiekun medyczny rozpoznaje potrzeby i problemy osoby
chorej i niesamodzielnej oraz planuje , organizuje i wykonuje
czynności pielęgnacyjne , higieniczne i opiekuńcze zakresu
usług opieki medycznej .

Opiekun medyczny

Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej
i niesamodzielnej
Rozpoznawanie problemów i potrzeb
osoby chorej i niesamodzielnej
Planowanie, organizowanie
i wykonywanie czynności higienicznych
i pielęgnacyjnych u osoby chorej
i niesamodzielnej

388
ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

Planowanie, organizowanie
i wykonywanie czynności opiekuńczych
nad osobą chorą i niesamodzielną

ja, ty, my, oni...
Będziesz współpracować z pielęgniarkami i lekarzami w zakresie opieki nad
osobą chorą i niesamodzielną.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: terapeuta zajęciowy, ortoptystka, opiekunka dziecięca, ratownik medyczny, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, technik masażysta,
technik ortopeda, technik dentystyczny, protetyk słuchu, technik farmaceutyczny, technik sterylizacji medycznej, technik elektroradiolog, technik
elektroniki i informatyki medycznej.
W Twojej pracy dodatkowym atutem będzie kurs pierwszej pomocy.

warunki pracy
Będziesz pracować na trzy zmiany, a czas pracy wynika z umowy zawartej
z pracodawcą (może być od 8 do 24 godzin na dobę).
Będziesz wykonywać czynności pielęgnacyjno-higieniczne przy pacjentach, czyli pomagać osobie i niesamodzielnej, przebywającej w zakładach
opieki zdrowotnej.
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych i ze względu na dość
częste ograniczenia ruchowe chorych musisz być odporny na wysiłek
fizyczny oraz psychiczny.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w szpitalach – oddziałach szpitalnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej, w domach pacjentów (indywidualna
opieka), środowiskowych domach pomocy, fundacjach i stowarzyszeniach
działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.
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Ortoptystka Wykonuje badania narządu wzroku
oraz prowadzi ćwiczenia w celu poprawy widzenia u dzieci
i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem zeza
i niedowidzenia

Ortoptystka

Świadczenie usług medycznych w zakresie
ortoptyki
Wykonuje badania ortoptyczne
Prowadzenie ćwiczeń ortoptycznych
Dobieranie pomocy optycznych
i nieoptycznych

390
ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować samodzielnie lub w zespole terapeutów, będziesz
współpracować z lekarzem okulistą.
To zawód dla osób lubiących pracę z dziećmi, otwartych, łagodnych i cierpliwych.

warunki pracy
Będziesz pracować przez 8 godzin dziennie, możliwe, że będzie konieczność pracy w niedzielę i święta.
Będziesz pracować z dziećmi.
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: terapeuta
zajęciowy, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, ratownik medyczny,
higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, technik masażysta, technik ortopeda, technik dentystyczny, protetyk słuchu, technik farmaceutyczny, technik sterylizacji medycznej, technik elektroradiolog, technik elektroniki i informatyki medycznej.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przychodniach leczenia zeza, gabinetach ortoptycznych, gabinetach pleoptycznych, oddziałach okulistycznych szpitala,
sanatoriach leczenia zeza i niedowidzenia, w przedszkolach dla dzieci
zezujących i niedowidzących, specjalistycznych oddziałach leczenia zeza,
gabinetach prywatnych, w placówkach terapeutycznych.

391

Ratownik medyczny wykonuje medyczne czynności
ratunkowe i inne świadczenia opieki zdrowotnej w stanach
nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz prowadzi edukację
w tym zakresie

Ratownik medyczny

Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych
i innych świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłego
zagrożenia zdrowotnego oraz prowadzenie edukacji
w tym zakresie
Wykonywanie podstawowych i zaawansowanych
zabiegów resuscytacyjnych
Podejmowanie i prowadzenie medycznych czynności ratunkowych w stanach nagłego zagrożenia
zdrowotnego
392

Ewakuowanie i transportowanie poszkodowanych
Udzielanie wsparcia psychicznego
Postępowanie ratunkowe w wypadkach masowych
i katastrofach

ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU

Organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu
pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, medycznych czynności ratunkowych

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w zespole.
Będziesz ratować i odpowiadać za życie ludzi.

warunki pracy
Będziesz pracować w systemie zmianowym, zarówno w dzień i w nocy,
również w niedziele i święta.
Będzie Cię obowiązywać strój służbowy.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: terapeuta
zajęciowy, ortoptystka, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, protetyk
słuchu, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, technik
masażysta, technik ortopeda, technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik sterylizacji medycznej, technik elektroradiolog, technik elektroniki i informatyki medycznej.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego (szpitalne oddziały ratunkowe, zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz Centra
Powiadamiania Ratunkowego, w jednostkach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, jak również w jednostkach takich jak: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polski Czerwony Krzyż, Górskie Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa oraz
przyzakładowych jednostkach ratownictwa. stacjach pogotowia ratunkowego, oddziałach ratunkowych znajdujących się w szpitalach.
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Technik dentystyczny wykonuje protezy zębowe, szyny
dentystyczne i aparaty ortodontyczne zgodnie z przekazanym
projektem na podstawie dostarczonych wycisków. Naprawia
protezy zębowe, szyny dentystyczne i aparaty ortodontyczne.
		

technik
dentystyczny

Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu
protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy
Wykonywanie protez dentystycznych
Wykonywanie aparatów ortodontycznych
Wykonywanie szyn, protez pooperacyjnych i epitez
twarzy
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ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

Wykonywanie rekonstrukcji i napraw protez
dentystycznych, aparatów ortodontycznych i szyn

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować indywidualnie i samodzielnie.
Będziesz wykonywać zlecenia lekarza stomatologa, i współpracować z
nim.
Twoja praca będzie wymagać dużej dokładności, precyzji, poczucia estetyki i cierpliwości.
Zazwyczaj nie będziesz mieć bezpośredniego kontaktu z pacjentami.

warunki pracy
Będziesz pracować od 3 do 6 godzin dziennie, godziny pracy nie są stałe i
zależą od liczby i rodzaju otrzymanych zleceń.
Pracę będziesz wykonywać najczęściej w pozycji siedzącej i stojącej.
Zazwyczaj będziesz pracować w pracowni protetycznej, w której od podstaw przygotujesz protezę lub aparat ortodontyczny.
Będziesz pracować w pyle, narażony na hałas i wibracje.
Będziesz nosił strój ochronny.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: terapeuta
zajęciowy, ortoptystka, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, protetyk
słuchu, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna , technik
masażysta, technik ortopeda, ratownik medyczny, technik farmaceutyczny,
technik sterylizacji medycznej, technik elektroradiolog, technik elektroniki
i informatyki medycznej.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w szpitalu, poradniach stomatologicznych, poradniach
protetycznych i ortodontystycznych.
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Technik elektroniki i informatyki medycznej
montuje, uruchamia oraz obsługuje urządzenia elektroniki
i informatyki medycznej

Technik elektroniki
i informatyki
medycznej
Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych
i systemów informatyki medycznej
Montaż urządzeń elektroniki i informatyki
medycznej
Uruchamianie urządzeń elektroniki i informatyki
medycznej
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ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

Obsługa urządzeń elektroniki i informatyki
medycznej
Montaż sprzętu komputerowego
i oprogramowania Systemu Informatyki Medycznej

ja, ty, my, oni...
Pracę będziesz wykonywać samodzielnie lub we współpracy z podległymi
pracownikami i personelem medycznym.
Będziesz uczestniczyć i współdziałać w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych.

warunki pracy
Swoją pracę będziesz wykonywać przez 8 godzin dziennie, a w szczególnych przypadkach może być zatrudniony w godzinach ponadwymiarowych, w niedziele i święta.
Będziesz pracować w pomieszczeniach technicznych lub w gabinetach do
badań, salach operacyjnych, gdzie znajdują się elektroniczne urządzenia
medyczne.
Pracę będziesz wykonywać w pozycji stojącej lub siedzącej.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: terapeuta
zajęciowy, ortoptystka, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, protetyk
słuchu, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, technik
masażysta, technik ortopeda, ratownik medyczny, technik farmaceutyczny,
technik elektroradiolog, technik dentystyczny, technik sterylizacji medycznej.
Wymagane posiadanie prawa jazdy oraz biegłe posługiwanie się techniką
komputerową.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w zespołach elektromedycznych, zakładach naprawy
sprzętu medycznego, serwisach firmowych aparatury medycznej, wytwórniach i serwisach sprzętu elektronicznego oraz pracowniach informatyki
medycznej.
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Technik elektroradiolog wykonuje zlecone przez lekarza badania, zabiegi diagnostyki obrazowej, elektromedycznej
i radioterapii.

Technik
elektroradiolog

Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki
obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
Wykonywanie badań i zabiegów z zakresu
rentgenodiagnostyki
Wykonywanie badań przy użyciu rezonansu
magnetycznego
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ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

Wykonywanie badań i zabiegów z zakresu
medycyny nuklearnej
Wykonywanie radioterapii
Wykonywanie badań elektromedycznych

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować samodzielnie lub w zespole.
Będziesz współpracować z lekarzem.
Będziesz się kontaktować i komunikować z pacjentami.

warunki pracy
Będziesz pracować od 3 do 5 godzin dziennie, a praca może być wykonywana w ciągu całej doby, jak również w niedziele i święta.
Narażony będziesz na zmiany temperatury, zanieczyszczenie pyłami i
aerozolami substancji chemicznych oraz promieniowanie jonizujące.
Pracę będziesz wykonywać w pozycji stojącej.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: terapeuta
zajęciowy, ortoptystka, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, protetyk
słuchu, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna , technik
masażysta, technik ortopeda, ratownik medyczny, technik farmaceutyczny,
technik sterylizacji medycznej, technik dentystyczny, technik elektroniki i
informatyki medycznej.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w pracowniach rentgenowskich, badań naczyniowych,
tomografii komputerowej, densytometrii kośćca, mammografii, elektrokardiografii, rezonansu magnetycznego, diagnostyki oddechowej, elektroencefalografii, audiologii, ultrasonografii, w zakładach radioterapii, oddziałach lub innych komórkach organizacyjnych zakładów opieki zdrowotnej,
wyposażonych w sprzęt i aparaturę elektromedyczną i radiologiczną.
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Technik farmaceutyczny wykonuje prace związane z
wytwarzaniem, analizą, kontrolą oraz obrotem produktami
leczniczymi i materiałami medycznymi		

Technik
farmaceutyczny

Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych
oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi
i materiałami medycznymi
Sporządzanie, wytwarzanie produktów leczniczych
i wyrobów medycznych
Przeprowadzanie analizy i kontroli produktów
leczniczych oraz wyrobów medycznych
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Prowadzenie obrotu produktami leczniczymi
i wyrobami medycznymi

ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU

ja, ty, my, oni...
Praca w tym zawodzie ma charakter indywidualny, wymaga intensywnych
kontaktów z ludźmi.
Praca twoja będzie mieć charakter zrutynizowany, przebiegać będzie według ścisłych procedur.
Będziesz osobiście odpowiedzialny za wyniki swoich analiz lub sporządzony, czy wydany lek - w przypadku pomyłki istnieje możliwość odebrania
prawa wykonywania zawodu. Będziesz ponosić także odpowiedzialność
finansową za towar i za sprzęt.
W zawodzie tym istnieje konieczność opanowania pamięciowego wiadomości z zakresu budowy chemicznej i działania leków.

warunki pracy
Będziesz pracować przeciętnie 8 godzin dziennie. Praca może być wykonywana zarówno w dni powszednie, jak i w dni wolne od pracy, w systemie zmianowym.
Praca w tym zawodzie odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych,
przesyconych zapachem leków i środków chemicznych. Praca w halach
i laboratoriach przemysłu farmaceutycznego odbywa się w oświetleniu
sztucznym, w hałasie, w pozycji stojącej.
Liczne kontakty z osobami chorymi mogą stanowić zagrożenie mikrobiologiczne.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy
branżowej medycznej.
Zawód ten wymaga ciągłego dokształcania o nowych lekach i tendencjach
światowego lecznictwa.
Wskazana jest znajomość jednego języka obcego, przynajmniej bierna. Od
kandydatów często wymaga się ukończenia odpowiednich kursów: znajomość zasad GMP (Good Manufacturing Practice - dobrej wytwórczości). Na
wszystkich stanowiskach trzeba znać podstawy obsługi komputera.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w aptekach, hurtowniach farmaceutycznych, zakładach
przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego oraz zakładach przetwórstwa zielarskiego, laboratoriach chemicznych przemysłu chemicznego,
zielarskiego i spożywczego, laboratoriach naukowo-badawczych, stacjach
sanitarno-epidemiologicznych, inspekcji farmaceutycznej.
Po odbyciu stażu stajesz się osobą w pełni wykwalifikowaną do świadczenia usług farmaceutycznych w zakresie swoich uprawnień zawodowych,
zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne.
Zawód ten stwarza możliwości samozatrudnienia.
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Technik sterylizacji medycznej przeprowadza
i dokumentuje procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji
medycznej po zakwalifikowaniu sprzętu i wyrobów
medycznych do tych procesów

Technik
sterylizacji
medycznej
Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej
Dobieranie metody dezynfekcji
lub sterylizacji w zależności od rodzaju
sprzętu i wyrobu medycznego
Wykonywanie mycia i dezynfekcji
Wykonywanie sterylizacji
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ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować indywidualnie.
Będziesz współpracować z lekarzem.
Będziesz odpowiadać za bezpieczeństwo pacjentów.

warunki pracy
Pracę będziesz wykonywać godzin dziennie, w stałych godzinach.
Praca w tym zawodzie jest wykonywana w pomieszczeniach zamkniętych.
Pracę będziesz wykonywać w pozycji stojącej.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: terapeuta
zajęciowy, ortoptystka, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, protetyk
słuchu, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna , technik
masażysta, technik ortopeda, ratownik medyczny, technik farmaceutyczny,
technik elektroradiolog, technik dentystyczny, technik elektroniki i informatyki medycznej.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

403

Terapeuta zajęciowy aktywizuje i motywuje
podopiecznych/pacjentów poprzez zastosowanie różnych
metod, form i technik terapii zajęciowej w procesie rehabilitacji
kompleksowej celem poprawy funkcjonowania bio-psychospołecznego oraz dokumentuje przebieg całego
procesu terapeutycznego.

Terapeuta
zajęciowy

Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
Nawiązywanie kontaktu interpersonalnego
Rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego
Planowanie indywidualnej i grupowej terapii
zajęciowej
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Prowadzenie terapii zajęciowej różnymi
metodami i technikami
Prowadzenie dokumentacji przez terapeutę
zajęciowego
ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować indywidualnie.
Będziesz współpracować z lekarzami.
Wskazane w tym zawodzie są umiejętności nawiązywania kontaktu z ludźmi.
Praca w tym zawodzie jest zróżnicowana.

warunki pracy
Będziesz pracować zwykle 8 godzin dziennie.
Praca odbywać się będzie w salach chorych i innych pomieszczeniach
szpitalnych, w warsztatach do zajęć, salach gimnastycznych oraz na
otwartej przestrzeni (są to pomieszczenia odpowiednio wyposażone i
przystosowane do różnego rodzaju terapii).
Będziesz najczęściej pracować w pozycji stojącej lub w ruchu.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: ortoptystka, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, protetyk słuchu, higienistka
stomatologiczna, asystentka stomatologiczna , technik masażysta, technik
ortopeda, ratownik medyczny, technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, technik dentystyczny, technik sterylizacji medycznej, technik elektroniki i informatyki medycznej.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w klinikach i instytutach, szpitalach, sanatoriach, szkołach
specjalnych, domach pomocy społecznej, dziennych domach pomocy
społecznej, klubach seniora, zakładach pracy chronionej, warsztatach
terapii zajęciowej.
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Asystentka stomatologiczna współpracuje z lekarzem
dentystą w działalności organizacyjnej,
profilaktyczno- leczniczej i rehabilitacyjnej w gabinecie
ogólno stomatologicznym i specjalistycznym.

Asystentka
stomatologiczna

Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu
dentystycznego w gotowości do pracy
Przygotowywanie gabinetu dentystycznego
zgodnie z zasadami obowiązującymi
w stomatologii
Asystowanie lekarzowi dentyście różnymi
metodami
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Prowadzenie dokumentacji gabinetu
dentystycznego
ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować samodzielnie przygotowując gabinet.
Będziesz współpracować z lekarzem stomatologiem.

warunki pracy
Będziesz pracować od 6 do 8 godzin dziennie, przeważnie w systemie
dwuzmianowym.
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych.
Narażona będziesz na kontakt z zakaźnie chorymi, materiałem i narzędziami zakażonymi, zatruciami.
Swoją pracę będziesz wykonywać w pozycji stojącej.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: opiekun
medyczny, terapeuta zajęciowy, ortoptystka, opiekunka dziecięca, ratownik medyczny, higienistka stomatologiczna, dietetyk, technik masażysta,
technik ortopeda, technik dentystyczny, protetyk słuchu, technik farmaceutyczny, technik sterylizacji medycznej, technik elektroradiolog, technik
elektroniki i informatyki medycznej.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w gabinetach stomatologicznych, oddziałach chirurgii
szczękowej, klinikach i poradniach dentystycznych.
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Dietetyk planuje, prowadzi i nadzoruje żywienie osób
zdrowych i chorych, w oparciu o aktualne standardy
postępowania dietetycznego, oraz działalność oświatową
w zakresie prawidłowego żywienia

Dietetyk

Świadczenie usług w zakresie dietetyki
Planowanie żywienia osób zdrowych
i chorych
Prowadzenie i nadzorowanie żywienia osób
zdrowych i chorych
Ocena sposobu żywienia osób zdrowych i chorych
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Prowadzenie poradnictwa dietetycznego
i działalności oświatowej w zakresie żywienia
ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

ja, ty, my, oni...
Praca w tym zawodzie ma charakter głównie zespołowy.
Będziesz współpracować z lekarzem i nadzorować pracę personelu.
Będziesz nawiązywać kontakty z pacjentami i ich rodzinami, udzielając porad w zakresie żywienia. Kontakty z innymi ludźmi są w tym zawodzie dość
częste.
Będziesz z odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych
twojej opiece ludzi.
Bardzo pożądane w tym zawodzie są zdolności plastyczne i wyczucie estetyczne.

warunki pracy
Godziny twojej pracy są zazwyczaj stałe w ciągu dnia. Praca trwa na ogół
8 godzin. Osoby zatrudnione w szpitalach i sanatoriach, ze względu na
specyfikę pracy tych placówek, muszą niekiedy pracować w dni wolne od
pracy i w święta.
Pracę będziesz wykonywać w pomieszczeniach zamkniętych.
Będziesz pracować w pozycji stojącej i na siedząco.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: opiekun
medyczny, terapeuta zajęciowy, ortoptystka, opiekunka dziecięca, ratownik
medyczny, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, technik masażysta, technik ortopeda, technik dentystyczny, protetyk słuchu,
technik farmaceutyczny, technik sterylizacji medycznej, technik elektroradiolog, technik elektroniki i informatyki medycznej.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w prywatnych gabinetach dietetycznych, centrach dietetyki i żywienia, klubach fitness, publicznych zakładach opieki zdrowotnej
(szpitale, przychodnie, sanatoria), zakładach przemysłu spożywczego i
farmaceutycznego oraz w zakładach gastronomicznych.
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Higienistka
stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna współpracuje
z lekarzem dentystą w działalności organizacyjnej,
profilaktyczno-leczniczej i rehabilitacyjnej w gabinecie ogólno
stomatologicznym i specjalistycznym oraz samodzielnie
prowadzi edukację i promocję zdrowia.

Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod
nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie
gabinetu dentystycznego w gotowości do pracy
i prowadzenie promocji zdrowia
Asystowanie lekarzowi dentyście różnymi
metodami
Współdziałanie z lekarzem dentystą
w wykonywaniu zabiegów
profilaktyczno-leczniczych i rehabilitacyjnych
Prowadzenie dokumentacji gabinetu
dentystycznego
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Wykonywanie badań i zabiegów
profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem
i na zlecenie lekarza dentysty
ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

Edukowanie pacjentów w zakresie promocji zdrowia
Posługiwanie się wybraną aparaturą zgodnie
z procedurami pod nadzorem i na zlecenie
lekarza dentysty

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować indywidualnie.
Będziesz współpracować z lekarzem w prowadzeniu gabinetu dentystycznego.

warunki pracy
Będziesz pracować 8 godzin dziennie, w stałych godzinach pracy.
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych, w oświetleniu
naturalnym i sztucznym, powietrze będzie przesycone zapachem leków i
środków dezynfekcyjnych.
Narażona będziesz na kontakt z osobami zakaźnie chorymi.
Pracę będziesz wykonywać w pozycji stojącej.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: opiekun
medyczny, terapeuta zajęciowy, ortoptystka, opiekunka dziecięca, ratownik medyczny, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna ,
technik masażysta, technik ortopeda, technik dentystyczny, protetyk słuchu, technik farmaceutyczny, technik sterylizacji medycznej, technik elektroradiolog, technik elektroniki i informatyki medycznej.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w gabinetach dentystycznych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej, prywatnych gabinetach stomatologicznych, poradniach i klinikach dentystycznych, gabinetach profilaktyki zdrowotnej i
pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.
Możesz prowadzić stomatologiczną oświatę zdrowotną i profilaktykę stomatologiczną oraz wykonywać określone czynności i zabiegi higienicznoprofilaktyczne i leczenie pod kierunkiem i nadzorem lekarza stomatologa
zarówno w kraju, jak i w państwach Unii Europejskiej.
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technik ortopeda wykonuje protezy, ortezy, obuwie
ortopedyczne, dobiera przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze oraz świadczy usługi w tym zakresie.

TECHNIK ORTOPEDA

Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych
oraz środków pomocniczych
Projektowanie, wykonywanie oraz dobieranie
ortez i protez
Wykonywanie obuwia ortopedycznego
412
Dobieranie przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych
ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

Eksploatowanie przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w zespole.
Twoja praca będzie wymagać współpracy między pracownikami.
Możesz nadzorować produkcję wyrobów ortopedycznych.
Praca w tym zawodzie jest ciekawa i niemonotonna.

warunki pracy
Będziesz mieć ustabilizowany czas pracy, który wynosi 8 godzin w ciągu
dnia. Tylko w wypadkach, kiedy jest zwiększone zapotrzebowanie na określone wyroby, pojawia się potrzeba dłuższej pracy.
Będziesz pracować w budynkach, a poszczególne stanowiska będą usytuowane w oddzielnych pomieszczeniach z uwagi na specyfikę pracy oraz
różne wskazania BHP
Możesz mieć do czynienia z maszynami i urządzeniami, które emitują do
środowiska czynniki szkodliwe lub uciążliwe.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: opiekun
medyczny, terapeuta zajęciowy, ortoptystka, opiekunka dziecięca, ratownik medyczny, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna,
dietetyk, technik masażysta, technik dentystyczny, protetyk słuchu, technik
farmaceutyczny, technik sterylizacji medycznej, technik elektroradiolog,
technik elektroniki i informatyki medycznej.
Wskazane są uzdolnienia plastyczne. Wskazane zainteresowanie psychologią.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przyklinicznych, przyszpitalnych zakładach wytwórczych przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego, poradniach zaopatrzenia ortopedycznego, punktach dystrybucji przedmiotów
ortopedycznych, oddziałach szpitalnych i przychodniach, rzemieślniczych
zakładach usługowo-produkcyjnych..
Możesz otworzyć własny zakład i stać się pracodawcą, zatrudniając innych.
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Grupa zawodów poligraficznych i fotograficznych
Zawód
Drukarz
Fotograf
Introligator
Fototechnik
Technik cyfrowych procesów graficznych
Technik procesów drukowania
Technik procesów introligatorskich
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Typ szkoły, w jakiej
odbywa się kształcenie

Technik procesów
introligatorskich

Introligator

Fototechnik

Fotograf

Technik procesów
introligatorskich

Technik procesów
drukowania

Fototechnik

Technik cyfrowych
procesów
graficznych

Technik procesów
drukowania

Drukarz

Drukarz wykonuje odbitki drukarskie z form drukowych

drukarz

Realizacja procesów drukowania z form drukowych
Wykonywanie form drukowych
Wykonywanie odbitek z form drukowych
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ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

Kontynuacja w zawodzie
Technik procesów drukowania

ja, ty, my, oni...
Praca w tym zawodzie ma charakter zespołowy. Będziesz współpracować z
technikami poligrafami, introligatorami, grafikami.
Będziesz ponosić odpowiedzialność za jakość druku, często jest to odpowiedzialność finansowa - oraz za maszyny.

warunki pracy
Zwykle będziesz pracować 7 godzin dziennie, w systemie dwu zmianowym, jednak zdarzają się przypadki, że trzeba będzie pracować dłużej lub
w soboty i w niedziele.
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych, sztucznie oświetlonych i wentylowanych. Przy stosowaniu tradycyjnych maszyn drukarskich
często występuje duże nasilenie hałasu.
Praca przebiega głównie w pozycji stojącej.

kariera edukacyjna
Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodutechnik
procesów drukowania.
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: introligator,
technik procesów drukowania, technik procesów introligatorskich, technik
cyfrowych procesów graficznych.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz we wszelkiego rodzaju drukarniach, wytwórni papierów
wartościowych oraz zakładach zajmujących się drukiem małonakładowym
i artystycznym.
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Fotograf wykonuje prace związane z rejestracją,
obróbką i wizualizacją obrazu

fotograf

Rejestracja i obróbka obrazu
Organizacja prac fotograficznych
Rejestracja obrazu
Kopiowanie i obróbka obrazu
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ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

Kontynuacja w zawodzie
fototechnik

ja, ty, my, oni...
Najczęściej będziesz pracować indywidualnie, jednak czasem będzie zachodzić potrzeba pracy zespołowej.
Praca twoja będzie wymagać licznych kontaktów z innymi ludźmi.
Będziesz w pełni odpowiedzialny za końcowy efekt swojej pracy.
W zależności od zatrudnienia praca może mieć charakter rutynowy, np. fotograf w zakładzie prywatnym powtarza te same czynności lub niekonwencjonalne sytuacje, np. zdjęcia wykonywane z lotu ptaka.

warunki pracy
Będziesz pracować od 3 do 12 godzin dziennie. Godziny te nie będą stałe
i zależeć będą często od otrzymanego zlecenia, indywidualnego ustalenia
czasu pracy, albo zwyczajnie od pogody. Możesz pracować w dzień lub w
nocy, w dni powszednie oraz w dni wolne od pracy. Decyduje o tym tematyka i sceneria robionych zdjęć.
Będziesz pracować w różnych środowiskach: w plenerze, pomieszczeniach
zamkniętych, studiach fotograficznych, halach zdjęciowych, w których
panuje duże zróżnicowanie warunków oświetleniowych. Możesz fotografować również w miejscach o bardzo ekstremalnych warunkach, np. pod
ziemią, na wodzie, pod wodą, w powietrzu, na szczytach gór, wieżowców.
Możesz wykonywać pracę w policji - na miejscu przestępstwa utrwalać
obrazy dla potrzeb dokumentacji spraw. Różnorodność pracy w tym zawodzie wymaga poruszania się w obrębie miasta i kraju.

kariera edukacyjna
Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu fototechnik.
Wskazana umiejętność obsługi komputera oraz programów do obróbki cyfrowej grafiki.

kariera zawodowa
Najczęstszą formą zatrudnienia w tym zawodzie jest prowadzenie własnej firmy. Poza pracą w prywatnym zakładzie możesz pracować także
dla gazet, firm, osób prywatnych i innych zleceniodawców, w zakładach
fotograficznych. Najłatwiej znaleźć zatrudnienie w dużych aglomeracjach
miejskich, pracując w wytwórniach i studiach filmowych, dla agencji prasowych, mody lub reklamowych.
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Introligator realizuje procesy nadające drukom ostateczną
formę użytkową.

Introligator

Realizacja procesów introligatorskich
Wykonywanie obróbki druków luźnych
Wykonywanie opraw
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ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

Kontynuacja w zawodzie
Technik procesów introligatorskich

ja, ty, my, oni...
Będziesz wykonywać swoją pracę w zespole, ale czasami samodzielnie
(oprawa galanteryjna).
Będziesz mieć częste kontakty z ludźmi.
Będziesz ponosić odpowiedzialność za maszyny i urządzenia oraz za przedmioty powierzone przez klienta.
W tym zawodzie mogą zdarzyć się prace monotonne i żmudne.

warunki pracy
Czas pracy będzie wynosić 7 godzin dziennie. Jest to praca zmianowa i
może być wykonywana w dzień i w nocy, czasem także w niedzielę i święta.
Będziesz pracować w pozycji stojącej, np. przy obsłudze maszyn i automatów, lub siedzącej, przy wykonywaniu precyzyjnych czynności manualnych.
Będziesz chodzić, przenosić i przewozić ciężkie palety z papierem.

kariera edukacyjna
Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik
procesów introligatorskich.
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: drukarz,
technik procesów drukowania, technik procesów introligatorskich, technik
cyfrowych procesów graficznych.
W zawodzie tym przydatne są zainteresowania techniczne i znajomość obsługi komputera.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz we wszelkiego rodzaju drukarniach, wytwórni papierów
wartościowych oraz zakładach zajmujących się drukiem małonakładowym
i artystycznym.
Możesz pracować też w zakładach introligatorskich lub prowadzić własną
działalność.
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Fototechnik organizuje i prowadzi prace związane
z rejestracją, obróbką i wizualizacją obrazu oraz realizacją
projektów graficznych i multimedialnych.

Fototechnik

Rejestracja i obróbka obrazu
Organizacja prac fotograficznych
Rejestracja obrazu
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Kopiowanie i obróbka obrazu
ĘIS YZCU
ĘIS YZCU
OŻUD OŻUD

ĘIS YZCU
ĘIS YZCU
OINDERŚ
OINDERŚ

ĘIS YZCU
ĘIS YZCU
OŁAM OŁAM

Kontynuacja zawodu fotograf

Wykonywanie i realizacja projektów
multimedialnych
Przygotowywanie materiałów
cyfrowych do wykonania
projektów multimedialnych
Przygotowanie projektów
multimedialnych

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w zespole.
Praca twoja będzie wymagać licznych kontaktów z innymi ludźmi.
Będziesz w pełni odpowiedzialny za powierzony materiał i końcowy efekt
swojej pracy.
Praca będzie mieć charakter niezrutynizowany.

warunki pracy
Możesz pracować w dzień lub w nocy, w dni powszednie oraz w dni wolne
od pracy. Czas pracy będziesz mieć najczęściej nienormowany.
Pracę będziesz wykonywać w atelier fotograficznym, laboratorium lub w
plenerze (często w pomieszczeniach zamkniętych i zaciemnionych).
W zależności od miejsca pracy będziesz pracować w pozycji siedzącej albo
w ruchu.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych. .
Wskazana umiejętność obsługi komputera oraz programów do obróbki cyfrowej grafiki, a także znajomość języków obcych.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w laboratoriach fotograficznych, zakładach przemysłu
fotooptycznego i optycznego, fotochemicznego, wydawnictwach i drukarniach, przemyśle optoelektronicznym, komputerowym i informatycznym,
telewizji i wytwórniach filmowych.
Możesz prowadzić własny zakład fotograficzny.
Fototechnicy znajdują również zatrudnienie w innych sferach działalności
człowieka: w laboratoriach naukowo-badawczych, kryminalistycznych,
medycznych, archeologicznych, geologicznych, w ośrodkach historycznych, archiwach, muzeach itp., w agencjach fotograficznych i reklamo-

423

Technik cyfrowych procesów graficznych
przygotowuje materiały cyfrowe do publikacji w mediach,
tworzy i publikuje projekty multimedialne oraz wykonuje
wydruki cyfrowe.

TECHNIK CYFROWYCH
PROCESÓW
GRAFICZNYCH
Przygotowywanie
materiałów graficznych
do procesu drukowania
Opracowywanie
publikacji
424
ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

Przygotowywanie
publikacji i prac
graficznych
do drukowania

Wykonywanie i realizacja
projektów multimedialnych
Przygotowywanie
materiałów cyfrowych
do wykonania projektów
multimedialnych
Przygotowanie
projektów
multimedialnych

Drukowanie cyfrowe
Drukowanie nakładu
Wykonywanie wydruków
wielkoformatowych

ja, ty, my, oni...
Praca w tym zawodzie ma charakter zespołowy. Będziesz współpracować z
drukarzami, introligatorami, grafikami i innymi specjalistami.
Będziesz ponosić odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi oraz jakość
druku.

warunki pracy
Zwykle będziesz pracować 8 godzin dziennie, jednak zdarzają się przypadki, że trzeba pracować dłużej.
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względu na sprzęt komputerowy powietrze przesycone jest promieniowaniem
jonizującym.
Będziesz pracować w pozycji siedzącej.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogąbyć przydatne także w zawodach: drukarz,
introligator, technik procesów drukarskich, technik procesów introligatorskich.
Wymagana znajomość obsługi komputera i odpowiedniego oprogramowania, a takie umiejętność obsługi urządzeń wysoko zautomatyzowanych.
Wskazana znajomość języków europejskich, najczęściej angielskiego i niemieckiego lub przynajmniej jednego z nich.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przemyśle poligraficznym, drukarniach cyfrowych,
wydawnictwach, agencjach reklamowych, agencjach public relations,
firmach projektujących i programujących strony internetowe, opracowujących animacje, klipy filmowe oraz prezentacje multimedialne.
Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą.
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Technik procesów drukowania wykonuje odbitki
drukarskie z form oraz planuje i kontroluje produkcję
poligraficzną.

Technik procesów
drukowania

Realizacja procesów drukowania
z form drukowych

Planowanie i kontrola produkcji
poligraficznej

Wykonywanie form drukowych

Planowanie produkcji
poligraficznej

Wykonywanie odbitek z form
drukowych
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ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

Kontynuacja zawodu
drukarz

Kontrolowanie produkcji
poligraficznej

ja, ty, my, oni...
Praca w tym zawodzie ma charakter zespołowy. Będziesz współpracować z
drukarzami, introligatorami, grafikami.
Będziesz ponosić odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi oraz jakość
druku.

warunki pracy
Czas pracy będzie wynosić 7 godzin dziennie. Jest to praca zmianowa i
może być wykonywana w dzień i w nocy, czasem także w niedzielę i święta.
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych, sztucznie oświetlonych i wentylowanych. Przy stosowaniu tradycyjnych maszyn drukarskich
często występuje duże nasilenie hałasu.
Będziesz pracować w pozycji stojącej lub siedzącej.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: drukarz, introligator, technik procesów introligatorskich, technik cyfrowych procesów
graficznych.
Wymagana znajomość obsługi komputera i odpowiedniego oprogramowania, a takie umiejętność obsługi urządzeń wysoko zautomatyzowanych.
Wskazana znajomość języków europejskich, najczęściej angielskiego i niemieckiego lub przynajmniej jednego z nich.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w firmach poligraficznych, wydawnictwach, zakładach
rzemieślniczych, przy projektowaniu procesu technologicznego, obsłudze
maszyn i urządzeń poligraficznych, składzie tekstów, reprodukcji, wykonywaniu form drukowych, drukowaniu.
Możesz także założyć własną działalność gospodarczą.
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Technik procesów introligatorskich realizuje procesy
nadające drukom ostateczną formę użytkową oraz planuje
i kontroluje produkcję poligraficzną

Technik procesów
introligatorskich

Realizacja procesów introligatorskich
Wykonywanie obróbki druków
luźnych
Wykonywanie opraw
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ĘIS YZCU
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Kontynuacja zawodu
introligator

Planowanie i kontrola produkcji
poligraficznej
Planowanie produkcji
poligraficznej
Kontrolowanie produkcji
poligraficznej

ja, ty, my, oni...
Praca w tym zawodzie będzie mieć charakter zespołowy.
Będziesz mieć częste kontakty z ludźmi.
Będziesz ponosić odpowiedzialność za maszyny i urządzenia, za przedmioty powierzone przez klienta oraz za bezpieczeństwo ludzi.
W tym zawodzie mogą zdarzyć się prace monotonne i żmudne.

warunki pracy
Czas pracy będzie wynosić 7 godzin dziennie. Jest to praca zmianowa i
może być wykonywana w dzień i w nocy, czasem także w niedzielę i święta.
Będziesz pracować w pozycji stojącej lub siedzącej.
Możesz przenosić i przewozić ciężkie palety z papierem oraz wyrobami
gotowymi.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: drukarz,
introligator, technik procesów drukarskich, technik cyfrowych procesów
graficznych.
Wymagana znajomość obsługi komputera i odpowiedniego oprogramowania, a takie umiejętność obsługi urządzeń wysoko zautomatyzowanych.
Wskazana znajomość języków europejskich, najczęściej angielskiego i niemieckiego lub przynajmniej jednego z nich.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz we wszelkiego rodzaju drukarniach, wytwórni papierów
wartościowych oraz zakładach zajmujących się drukiem małonakładowym
i artystycznym.
Możesz pracować też w zakładach introligatorskich lub prowadzić własną
działalność.
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Grupa pomoc społeczna
Zawód
Asystent osoby niepełnosprawnej
Opiekunka środowiskowa
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekun osoby starszej
Opiekunka dziecięca

430

Typ szkoły, w jakiej
odbywa się kształcenie

Zawody kontynuowane

Wspólne kwalifikacje
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Asystent osoby niepełnosprawnej organizuje
wsparcie, udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobie
niepełnosprawnej.

Asystent osoby
niepełnosprawnej

Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia
osobie niepełnosprawnej
Organizowanie pracy z osobą niepełnosprawną
Wykonywanie czynności opiekuńczych
Aktywizowanie osoby niepełnosprawnej
do samodzielności życiowej
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Wspieranie osoby niepełnosprawnej
w trudnych sytuacjach życiowych

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować samodzielnie.
Musi utrzymywać częste kontakty z placówkami świadczącymi pomoc osobom niepełnosprawnym oraz dobry kontakt emocjonalny z chorymi.
Twoja praca nie będzie zrutynizowana.
Praca w tym zawodzie wiąże się z dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo i zdrowie podopiecznych.
W tym zawodzie kontakty z ludźmi są bardzo częste i mogą nieść duże ryzyko powstawania konfliktów.

warunki pracy
Będziesz pracować 8 godzin, ale zdarza się, że swoją pracę będziesz wykonywać w ciągu całej doby, jak również w niedziele i święta.
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych, w których prowadzona jest rehabilitacja chorego lub na otwartej przestrzeni.
Musisz być przygotowany na znaczny wysiłek fizyczny, związany z transportem osoby niepełnosprawnej.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: opiekun w
domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa, opiekun osoby starszej.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w ośrodkach i domach pomocy społecznej, oddziałach
PCK, środowiskowych domach samopomocy, świetlicach terapeutycznych,
fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób niepełnosprawnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, niepublicznych zespołach opieki
zdrowotnej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w tym placówki
wsparcia dziennego), placówkach poradnictwa rodzinnego, szpitalach
specjalistycznych, jednostkach samorządu terytorialnego.
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Opiekun osoby starszej udziela pomocy oraz świadczy
usługi opiekuńczo - wspierające osobom starszym,
niesamodzielnym, samotnym i przewlekle chorym.

Asystent osoby
starszej

Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie
starszej
Organizowanie prac opiekuńczo-wspierających
Wykonywanie czynności
opiekuńczo-wspierających
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ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

Aktywizowanie osoby starszej
do samodzielności życiowej
Współpraca z podmiotami działającymi
na rzecz osoby starszej

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować samodzielnie lub z zespołem terapeutów, pielęgniarek,
rehabilitantów oraz współpracować z lekarzem i członkami rodzin, urzędnikami.
Twoja praca nie będzie zrutynizowana.
Praca w tym zawodzie wiąże się z dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo osobom starszym.
W tym zawodzie kontakty z ludźmi są bardzo częste i mogą nieść duże ryzyko powstawania konfliktów.
Najistotniejsze cechy w tym zawodzie to umiejętność nawiązywania kontaktów, życzliwość i uprzejmość.

warunki pracy
Będziesz wykonywać pracę na zmiany, a czas pracy wynika z umowy zawartej z pracodawcą (może być od 8 do 24 godzin na dobę).
Przeważnie będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych i ze
względu na wiek, związane z tym choroby, ograniczenia ruchowe podopiecznych musisz być odporny na wysiłek fizyczny oraz psychiczny.
Ze względu na konieczność ciągłej opieki nad osobą starszą najczęściej
musisz zamieszkać w jej domu.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: opiekun w
domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa, asystent osoby niepełnosprawnej.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w domach, w których zamieszkują samotnie osoby
starsze. Możesz także pracować w domach opieki społecznej, szpitalach,
hospicjach i innych placówkach sprawujących opiekę nad osobami starszymi, ośrodkach pomocy społecznej, organizacjach społecznych (Caritas,
PCK), a także prowadzić własną firmę.

435

Opiekun w domu pomocy społecznej udziela pomocy
oraz świadczy usługi opiekuńczo-wspierające osobom
samotnym, niesamodzielnym, niepełnosprawnym
i przewlekle chorym.

Opiekun w domu
pomocy społecznej

Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie
podopiecznej
Organizowanie prac opiekuńczo-wspierających
Wykonywanie czynności
opiekuńczo-wspierających
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ĘIS YZCUĘIS YZCU
OŻUD OŻUD

ĘIS YZCUĘIS YZCU
OINDERŚOINDERŚ

ĘIS YZCUĘIS YZCU
OŁAM OŁAM

Aktywizowanie osoby podopiecznej
do samodzielności życiowej

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować samodzielnie lub z zespołem terapeutów, pielęgniarek,
rehabilitantów oraz współpracować z lekarzem i członkami rodzin, urzędnikami.
Twoja praca nie będzie zrutynizowana.
Praca w tym zawodzie wiąże się z dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo i zdrowie podopiecznych.
W tym zawodzie kontakty z ludźmi są bardzo częste i mogą nieść duże ryzyko powstawania konfliktów.
Najistotniejsze cechy w tym zawodzie to umiejętność nawiązywania kontaktów, życzliwość i uprzejmość.

warunki pracy
Będziesz pracować 8 godzin, ale zdarza się, że swoją pracę będziesz wykonywać w ciągu całej doby, jak również w niedziele i święta.
Będziesz pracować w zamkniętych pomieszczeniach w domach opieki
społecznej, spokojnej starości, w szpitalach, hospicjach często w trudnych
warunkach lokalowych, towarzyszyć podopiecznym w trakcie spacerów,
robienia zakupów.
Wymagać to będzie przemieszczania się na małych odległościach, zwykle
w granicach miasta lub gminy.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: opiekunka
środowiskowa, opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w domach pomocy społecznej, placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, placówkach dziennego pobytu, hospicjach, szpitalach dla przewlekle chorych, mieszkaniach podopiecznych,
domach samotnych matek, domach noclegowych.
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Opiekunka dziecięca pielęgnuje, wychowuje i edukuje
dziecko zdrowe i chore.

Opiekunka
dziecięca

Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających
rozwój dziecka
Pielęgnowanie dziecka zdrowego
Pielęgnowanie dziecka chorego
i niepełnosprawnego
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Wychowanie i edukowanie dziecka
ĘIS YZCU
OŻUD

Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka
ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować indywidualnie.
Praca w tym zawodzie wymaga intensywnych kontaktów z innymi osobami:
lekarzem, psychologiem, pedagogiem, logopedą czy rodzicami dziecka.
Ważną umiejętnością będzie nawiązanie kontaktu werbalnego i pozawerbalnego, a w szczególności nawiązanie i utrzymanie kontaktu uczuciowego z każdym dzieckiem powierzonym opiece.
Będziesz wykonywać czynności powtarzające się i przewidywalne.
Będziesz odpowiedzialna za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych dzieci.

warunki pracy
Godziny pracy opiekunek dziecięcych zależą od rodzaju placówek, w których są zatrudnione. W placówkach dziennego pobytu, godziny te są stałe,
od rana do późnego popołudnia, w dni powszednie. Natomiast w domach
małego dziecka, sanatoriach, czy żłobkach tygodniowych, gdzie dzieci są
pozbawione codziennego kontaktu ze środowiskiem rodzinnym, opiekunki dziecięce pracują na dwie lub trzy zmiany, czasami również w dni wolne
od pracy i święta.
Będziesz pracować w budynku i na wolnym powietrzu.
Będziesz podnosić dzieci, nosić je na rękach, schylać się do nich.

kariera edukacyjna
W zawodzie tym wymagana jest znajomość języka obcego, posługiwanie
się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi oraz wysokie kompetencje psychopedagogiczne.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w domach, w żłobkach, domach małego dziecka, oddziałach szpitalnych, sanatoriach i prewentoriach dziecięcych w Polsce i w
krajach Unii Europejskiej.
Możesz prowadzić własna firmę.
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Opiekunka środowiskowa udziela pomocy oraz świadczy
usługi opiekuńcze osobom samotnym, niesamodzielnym
i przewlekle chorym.

Opiekunka
środowiskowa

Świadczenie usług opiekuńczych
Organizowanie prac opiekuńczych
Wykonywanie czynności opiekuńczych
i pielęgnacyjnych
Aktywizowanie osoby podopiecznej
do samodzielności życi
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ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować samodzielnie oraz współpracować z ośrodkiem opieki
społecznej.
Twoja praca nie będzie zrutynizowana.
Praca w tym zawodzie wiąże się z dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo i zdrowie podopiecznych.
W tym zawodzie kontakty z ludźmi są bardzo częste i mogą nieść duże ryzyko powstawania konfliktów.
Najistotniejsze cechy w tym zawodzie to umiejętność nawiązywania kontaktów, życzliwość i uprzejmość.

warunki pracy
Będziesz pracować 8 godzin, ale zdarza się, że swoją pracę będziesz wykonywać w ciągu całej doby, jak również w niedziele i święta.
Będziesz składać częste wizyty w domu chorego, w placówkach służby
zdrowia i opieki społecznej, a także w placówkach handlowych (robienie
zakupów żywnościowych).
Musisz być przygotowana na duży wysiłek fizyczny.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: opiekun w
domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w placówkach służby zdrowia i opieki społecznej, placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, placówkach dziennego pobytu.
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Grupa tyrystyczno-hotelarska
Zawód
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
Technik hotelarstwa
Technik obsługi turystycznej
Technik turystyki wiejskiej
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Typ szkoły, w jakiej
odbywa się kształcenie

Zawody kontynuowane

Wspólne kwalifikacje
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Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
wykonuje prace pomocnicze związane z utrzymaniem
porządku i obsługą gości w obiekcie świadczącym usługi
hotelarskie i jego otoczeniu.

Pracownik
pomocniczy obsługi
hotelowej
Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach
świadczących usługi hotelarskie
Wykonywanie prac pomocniczych w hotelowej
części obiektu
Wykonywanie prac pomocniczych
w gastronomicznej części obiektu
444
ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

Wykonywanie prac pomocniczych
w otoczeniu obiektu świadczącego
usługi hotelarskie

ja, ty, my, oni...

kariera edukacyjna

Będziesz pracować w zespole.
W tym zawodzie ważna jest dokładność, wytrzymałość fizyczna, gotowość
wykonywania poleceń przełożonego.

warunki pracy
Będziesz pracować 8 godzin dziennie w systemie zmianowym.
Praca odbywa się w różnego rodzaju hotelach i pensjonatach. Zarówno w
pomieszczeniach zamkniętych, jak i w otoczeniu zewnętrznym – ogrodach,
parkach.
Będziesz pracować w ruchu lub w pozycji stojącej.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w hotelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych,
centrach konferencyjnych i innych instytucjach posiadających bazę noclegową.
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Technik hotelarstwa wykonuje prace w zakresie
kompleksowej obsługi gościa obiektu świadczącego
usługi hotelarskie.

Technik
hotelarstwa

PLANOWANIE I REALIZACJA USŁUG
W RECEPCJI

OBSŁUGA GOŚCI W OBIEKCIE ŚWIADCZĄCYCM USŁUGI HOTELARSKIE

Rezerwacja usług hotelarskich

Utrzymywanie czystości
I porządku w jednostkach
mieszkalnych

Obsługa gości przyjeżdżających
i wyjeżdżających

Przygotowanie i podawanie
śniadań
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Organizacja usług dodatkowych
w obiekcie świadczącycm usługi
hotelarskie

ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w zespole.
Ciągle będziesz się kontaktować z wieloma osobami i współpracować z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich.
W tym zawodzie

warunki pracy
Będziesz pracować w systemie zmian.
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych instytucji hotelarskich, ale także w jednostkach transportowych przedsiębiorstw żeglugowych i kolejowych.
Będziesz pracować najczęściej w pozycji stojącej.

kariera edukacyjna
Wymagana jest biegła znajomość języków obcych.
Wskazana umiejętność obsługi komputera oraz nowoczesnego sprzętu
biurowego.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych,
zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, gościńcach, schroniskach, kwaterach prywatnych, a także w bazach ruchomych: promowej,
żeglugowej, kolejowej, lotniczej, w hotelach, seatelach, flaytelach i innych
instytucjach posiadających bazę noclegową.
Może być zatrudniony w organach administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach
i stowarzyszeniach.
Może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia
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Technik obsługi turystycznej organizuje i prowadzi
działalność turystyczną w zakresie przygotowania,
sprzedawania, realizowania i rozliczania imprez
i usług turystycznych

Technik obsługi
turystycznej

PLANOWANIE I ORGANIZACJA
IMPREZ I USŁUG TURYSTYCZNYCH
Planowanie i kalkulacja imprez
i usług
Rezerwacja imprez i usług
turystycznych
448
Realizacja imprez i usług
turystycznych

ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU

PROWADZENIE INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ ORAZ SPRZEDAŻ
USŁUG TURYSTYCZNYCH
Prowadzenie informacji
turystycznej
Prowadzenie sprzedaży imprez
i usług turystycznych
Rozliczanie imprez i usług
turystycznych

ja, ty, my, oni...
Praca w tym zawodzie ma charakter indywidualny, wiąże się z bezpośrednimi kontaktami z wieloma ludźmi, trzeba umieć łatwo nawiązywać z nimi
kontakty. Charakter pracy wymaga dużej odporności emocjonalnej i umiejętności harmonijnego współdziałania z innymi.
W tym zawodzie praca ma charakter ściśle zrutynizowany, tzn. wykonywane czynności się powtarzają.
Będziesz ponosić odpowiedzialność finansową oraz za sprawne funkcjonowanie biura podróży.

warunki pracy
Będziesz pracować od 6 do 9 godzin dziennie, zazwyczaj w stałych godzinach. Praca może trwać dłużej w wypadku otrzymania dodatkowego
zlecenia lub w sezonie, kiedy nadmiar zleceń stwarza konieczność pracy w
dodatkowym czasie. Pracuje się tylko w ciągu dnia.
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych biur podróży oraz
w terenie, gdy zadania dotyczą zapoznania się z rozpoznaniem terenu
planowanych imprez.
Często będziesz wyjeżdżać za granicę lub jeździć po kraju w związku z
planowaniem imprez turystycznych.

kariera edukacyjna
W tym zawodzie wymagane jest biegłe posługiwanie się językiem obcym
w mowie i piśmie.
Wskazane jest posiadanie prawa jazdy.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach
informacji turystycznej, organach administracji samorządowej, zajmujących się organizacją i promocją turystyki, środkach wczasowych jako
animator czasu wolnego, działach socjalnych w zakładach pracy.
Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia
usług turystycznych.
Możesz ukończyć kurs pilota wycieczek zagranicznych.
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Technik turystyki wiejskiej organizuje działalność
turystyczną na obszarach wiejskich oraz prowadzi obsługę
klienta w zakresie przygotowania, sprzedaży, realizowania
i rozliczania imprez i usług turystycznych.
Prowadzi gospodarstwo agroturystyczne.

Technik turystyki
wiejskiej

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
TURYSTYCZNEJ NA OBSZARACH
WIEJSKICH
Przygotowanie i sprzedaż imprez
i usług turystycznych
Realizowanie imprez i usług
turystycznych
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ĘIS YZCU
OŻUD

ĘIS YZCU
OINDERŚ

ĘIS YZCU
OŁAM

Rozliczanie imprez i usług
turystycznych

PROWADZENIE GOSPODARSTWA
AGROTURYSTYCZNEGO
Prowadzenie produkcji
w gospodarstwie rolnym
Dostosowanie gospodarstwa
do działalności agroturystycznej
Obsługa klienta w gospodarstwie
agroturystycznym

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować indywidualnie.
W tym zawodzie będziesz współpracować z instytucjami i organizacjami
turystycznymi.
Podstawowe w tej pracy są kontakty z ludźmi, i to bardzo intensywne,
głównie polegające na odpowiadaniu na pytania i doradzaniu.
W zawodzie tym duże znaczenie ma dobra pamięć, która ułatwia pracę.
Ważna jest też łatwość wypowiadania się - usprawnia to komunikowanie
się z klientem.

warunki pracy
Prowadząc własne biuro obsługi turystycznej na wsi zwykle będziesz pracować 8 godzin dziennie. Natomiast zajmując się gospodarstwem rolnym
i agroturystyką w sezonie wczasowym będziesz mieć nienormowany czas
pracy, w tym będziesz pracować w niedzielę i święta obsługując gości.
Będziesz wykonywać pracę w ruchu.

kariera edukacyjna
Wskazana umiejętność obsługi komputera i oprogramowania użytkowego
oraz posługiwanie się językiem obcym.
Przydatne są umiejętności urzędnicze, polegające na czynnościach biurowych, takich jak prowadzenie korespondencji, rejestracja dokumentów, czy
wypełnianie różnych formularzy.

kariera zawodowa
W zawodzie tym istnieje możliwość samozatrudnienia, tzn. prowadzenia
własnego gospodarstwa agroturystycznego.
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Zawody

Typ szkoły

Grupa zawodów

Dział gosp.

Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej

SP

dźwiękowych

Usługi

Asystent osoby niepełnosprawnej

SP

związanych z pomocą społeczną

Usługi

Asystentka stomatologiczna

SP

związanych z ochroną zdrowia

Usługi

Betoniarz-zbrojarz

ZSZ

budowlanych

Budownictwo

Blacharz

ZSZ

mechanicznych

Przemysł przetwórczy

Blacharz izolacji przemysłowych

ZSZ

dotyczących instalacji sanitarnych, sieci zewnętrznych
oraz instalacji przemysłowych

Budownictwo

Blacharz samochodowy

ZSZ

mechanicznych

Przemysł przetwórczy

Cieśla

ZSZ

budowlanych

Budownictwo

Cukiernik

ZSZ

spożywczych

Przemysł przetwórczy

Dekarz

ZSZ

budowlanych

Budownictwo

Dietetyk

SP

związanych z ochroną zdrowia

Usługi

Drukarz

ZSZ

poligraficznych i fotograficznych

Usługi

Elektromechanik

ZSZ

elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych

Przemysł przetwórczy

Elektromechanik pojazdów samochodowych

ZSZ

mechanicznych

Przemysł przetwórczy

Elektryk

ZSZ

elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych

Przemysł przetwórczy

Florysta

SP

związanych z uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt

Rolnictwo

Fotograf

ZSZ

poligraficznych i fotograficznych

Usługi

T

poligraficznych i fotograficznych

Usługi

Fryzjer

ZSZ

kosmetyczno-fryzjerskich

Usługi

Garbarz skór

ZSZ

skórzano-włókienniczo-odzieżowych

Przemysł przetwórczy

Górnik eksploatacji otworowej

ZSZ

górniczych

Przemysł wydobywczy

Górnik eksploatacji podziemnej

ZSZ

górniczych

Przemysł wydobywczy

Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż

ZSZ

górniczych

Przemysł wydobywczy

Higienistka stomatologiczna

SP

związanych z ochroną zdrowia

Usługi

Introligator

ZSZ

poligraficznych i fotograficznych

Usługi

Kaletnik

ZSZ

skórzano-włókienniczo-odzieżowych

Przemysł przetwórczy

Kamieniarz

ZSZ

budowlanych

Budownictwo

T

gastronomicznych

Usługi

Kominiarz

ZSZ

budowlanych

Budownictwo

Koszykarz-plecionkarz

ZSZ

chemiczno-ceramiczno-szklarsko-drzewnych

Przemysł przetwórczy

Kowal

ZSZ

mechanicznych

Przemysł przetwórczy

Fototechnik

Kelner
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Krawiec

ZSZ

skórzano-włókienniczo-odzieżowych

Przemysł przetwórczy

Kucharz

ZSZ

gastronomicznych

Usługi

Kuśnierz

ZSZ

skórzano-włókienniczo-odzieżowych

Przemysł przetwórczy

Lakiernik

ZSZ

mechanicznych

Przemysł przetwórczy

Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

ZSZ

mechanicznych

Przemysł przetwórczy

Mechanik maszyn i urządzeń drogowych

ZSZ

związanych z budową dróg kołowych i szynowych

Budownictwo

Mechanik pojazdów samochodowych

ZSZ

mechanicznych

Przemysł przetwórczy

Mechanik precyzyjny

ZSZ

mechanicznych

Przemysł przetwórczy

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

ZSZ

mechanicznych

Przemysł przetwórczy

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

ZSZ

mechanicznych

Przemysł przetwórczy

Modelarz odlewniczy

ZSZ

hutniczo-odlewniczych

Przemysł przetwórczy

Monter budownictwa wodnego

ZSZ

budowlanych

Budownictwo

Monter izolacji budowlanych

ZSZ

budowlanych

Budownictwo

Monter izolacji przemysłowych

ZSZ

dotyczących instalacji sanitarnych, sieci zewnętrznych oraz instalacji przemysłowych

Budownictwo

Monter kadłubów okrętowych

ZSZ

mechanicznych

Przemysł przetwórczy

Monter konstrukcji budowlanych

ZSZ

budowlanych

Budownictwo

Monter mechatronik

ZSZ

elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych

Przemysł przetwórczy

Monter nawierzchni kolejowej

ZSZ

związanych z budową dróg kołowych i szynowych

Budownictwo

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

ZSZ

elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych

Przemysł przetwórczy

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

ZSZ

dotyczących instalacji sanitarnych, sieci zewnętrznych oraz instalacji przemysłowych

Budownictwo

Monter systemów rurociągowych

ZSZ

mechanicznych

Przemysł przetwórczy

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

ZSZ

budowlanych

Budownictwo

Monter-elektronik

ZSZ

elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych

Przemysł przetwórczy

Murarz-tynkarz

ZSZ

budowlanych

Budownictwo

Obuwnik

ZSZ

skórzano-włókienniczo-odzieżowych

Przemysł przetwórczy

Ogrodnik

ZSZ

związanych z uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt

Rolnictwo

Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej

ZSZ

hutniczo-odlewniczych

Przemysł przetwórczy

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw
sztucznych

ZSZ

mechanicznych

Przemysł przetwórczy
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Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych

ZSZ

hutniczo-odlewniczych

Przemysł przetwórczy

Operator maszyn i urządzeń odlewniczych

ZSZ

hutniczo-odlewniczych

Przemysł przetwórczy

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

ZSZ

spożywczych

Przemysł przetwórczy

Operator maszyn leśnych

ZSZ

związanych z kształtowaniem środowiska

Kształtowanie środowiska

Operator maszyn w przemyśle włókienniczym

ZSZ

skórzano-włókienniczo-odzieżowych

Przemysł przetwórczy

Operator obrabiarek skrawających

ZSZ

mechanicznych

Przemysł przetwórczy

Operator urządzeń przemysłu ceramicznego

ZSZ

chemiczno-ceramiczno-szklarsko-drzewnych

Przemysł przetwórczy

Operator urządzeń przemysłu chemicznego

ZSZ

chemiczno-ceramiczno-szklarsko-drzewnych

Przemysł przetwórczy

Operator urządzeń przemysłu szklarskiego

ZSZ

chemiczno-ceramiczno-szklarsko-drzewnych

Przemysł przetwórczy

Opiekun medyczny

SP

związanych z ochroną zdrowia

Usługi

Opiekun osoby starszej

SP

związanych z pomocą społeczną

Usługi

Opiekun w domu pomocy społecznej

SP

związanych z pomocą społeczną

Usługi

Opiekunka dziecięca

SP

związanych z pomocą społeczną

Usługi

Opiekunka środowiskowa

SP

związanych z pomocą społeczną

Usługi

Optyk-mechanik

ZSZ

mechanicznych

Przemysł przetwórczy

Ortoptystka

SP

związanych z ochroną zdrowia

Usługi

Piekarz

ZSZ

spożywczych

Przemysł przetwórczy

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

ZSZ

turystyczno-hotelarskich

Usługi

Protetyk słuchu

SP

związanych z ochroną zdrowia

Usługi

Pszczelarz

ZSZ

związanych z uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt

Rolnictwo

Ratownik medyczny

SP

związanych z ochroną zdrowia

Usługi

Rękodzielnik wyrobów włókienniczych

ZSZ

skórzano-włókienniczo-odzieżowych

Przemysł przetwórczy

Rolnik

ZSZ

związanych z uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt

Rolnictwo

Rybak śródlądowy

ZSZ

związanych z uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt

Rolnictwo

Sprzedawca

ZSZ

ekonomiczno-finansowo-biurowych

Usługi

Stolarz

ZSZ

chemiczno-ceramiczno-szklarsko-drzewnych

Przemysł przetwórczy

T

dźwiękowych

Usługi

Ślusarz

ZSZ

mechanicznych

Przemysł przetwórczy

Tapicer

ZSZ

chemiczno-ceramiczno-szklarsko-drzewnych

Przemysł przetwórczy

Technik administracji

SP

ekonomiczno-finansowo-biurowych

Usługi

Technik agrobiznesu

T

związanych z uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt

Rolnictwo

Technik analityk

T

chemiczno-ceramiczno-szklarsko-drzewnych

Przemysł przetwórczy

Stroiciel fortepianów i pianin
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Technik architektury krajobrazu

T

związanych z kształtowaniem środowiska

Kształtowanie środowiska

Technik archiwista

SP

ekonomiczno-finansowo-biurowych

Usługi

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

T

elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych

Przemysł przetwórczy

T lub SP

elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych

Przemysł przetwórczy

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

SP

związanych z ochroną i bezpieczeństwem osób i mienia

Usługi

Technik budownictwa

T

budowlanych

Budownictwo

Technik budownictwa okrętowego

T

mechanicznych

Przemysł przetwórczy

Technik budownictwa wodnego

T

budowlanych

Budownictwo

Technik budowy fortepianów i pianin

T

dźwiękowych

Usługi

Technik cyfrowych procesów graficznych

T

poligraficznych i fotograficznych

Usługi

Technik dentystyczny

SP

związanych z ochroną zdrowia

Usługi

Technik drogownictwa

T lub SP

związanych z budową dróg kołowych i szynowych

Budownictwo

Technik dróg i mostów kolejowych

T

związanych z budową dróg kołowych i szynowych

Budownictwo

Technik ekonomista

T

ekonomiczno-finansowo-biurowych

Usługi

Technik awionik

Technik eksploatacji portów i terminali

T lub SP

związanych z transportem drogowym, kolejowym i wodnym

Transport

Technik elektroenergetyk transportu szynowego

T

elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych

Przemysł przetwórczy

Technik elektronik

T

elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych

Przemysł przetwórczy

Technik elektroniki i informatyki medycznej

SP

związanych z ochroną zdrowia

Usługi

Technik elektroradiolog

SP

związanych z ochroną zdrowia

Usługi

Technik elektryk

T

elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych

Przemysł przetwórczy

Technik energetyk

T

elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych

Przemysł przetwórczy

Technik farmaceutyczny

SP

związanych z ochroną zdrowia

Usługi

Technik garbarz

T

skórzano-włókienniczo-odzieżowych

Przemysł przetwórczy

Technik gazownictwa

T

dotyczących instalacji sanitarnych, sieci zewnętrznych oraz instalacji przemysłowych

Budownictwo

Technik geodeta

T lub SP

budowlanych

Budownictwo

Technik geolog

T lub SP

związanych z kształtowaniem środowiska

Kształtowanie środowiska

Technik górnictwa odkrywkowego

T

górniczych

Przemysł wydobywczy

Technik górnictwa otworowego

T

górniczych

Przemysł wydobywczy

Technik górnictwa podziemnego

T

górniczych

Przemysł wydobywczy

Technik handlowiec

T

ekonomiczno-finansowo-biurowych

Usługi

Technik hodowca koni

T

związanych z uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt

Rolnictwo
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Technik hotelarstwa

T

turystyczno-hotelarskich

Usługi

Technik hutnik

T

hutniczo-odlewniczych

Przemysł przetwórczy

T lub SP

elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych

Przemysł przetwórczy

Technik inżynierii środowiska i melioracji

T

związanych z kształtowaniem środowiska

Kształtowanie środowiska

Technik księgarstwa

T

ekonomiczno-finansowo-biurowych

Usługi

Technik leśnik

T

związanych z kształtowaniem środowiska

Kształtowanie środowiska

Technik informatyk

Technik logistyk

T

związanych z transportem drogowym, kolejowym i wodnym

Transport

Technik masażysta

T lub SP

związanych z ochroną zdrowia

Usługi

Technik mechanik

T

mechanicznych

Przemysł przetwórczy

Technik mechanik lotniczy

T lub SP

mechanicznych

Przemysł przetwórczy

Technik mechanik okrętowy

T lub SP

mechanicznych

Przemysł przetwórczy

Technik mechanizacji rolnictwa

T

mechanicznych

Przemysł przetwórczy

Technik mechatronik

T

elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych

Przemysł przetwórczy

T lub SP

związanych z transportem drogowym, kolejowym i wodnym

Transport

Technik nawigator morski
Technik obsługi turystycznej

T

turystyczno-hotelarskich

Usługi

Technik obuwnik

T

skórzano-włókienniczo-odzieżowych

Przemysł przetwórczy

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

SP

związanych z ochroną i bezpieczeństwem osób i mienia

Usługi

Technik ochrony środowiska

T

związanych z kształtowaniem środowiska

Kształtowanie środowiska

Technik odlewnik

T

hutniczo-odlewniczych

Przemysł przetwórczy

Technik ogrodnik

T

związanych z uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt

Rolnictwo

Technik optyk

T

mechanicznych

Przemysł przetwórczy

Technik organizacji reklamy

T

ekonomiczno-finansowo-biurowych

Usługi

Technik ortopeda

T lub SP

związanych z ochroną zdrowia

Usługi

T

chemiczno-ceramiczno-szklarsko-drzewnych

Przemysł przetwórczy

T lub SP

mechanicznych

Przemysł przetwórczy

Technik pożarnictwa

SP

związanych z ochroną i bezpieczeństwem osób i mienia

Usługi

Technik prac biurowych

T

ekonomiczno-finansowo-biurowych

Usługi

Technik procesów drukowania

T

poligraficznych i fotograficznych

Usługi

Technik procesów introligatorskich

T

poligraficznych i fotograficznych

Usługi

Technik przeróbki kopalin stałych

T

górniczych

Przemysł wydobywczy

Technik przetwórstwa mleczarskiego

T

spożywczych

Przemysł przetwórczy

Technik pszczelarz

T

związanych z uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt

Rolnictwo

Technik papiernictwa
Technik pojazdów samochodowych

456

Strona

Zawody

Typ szkoły

Grupa zawodów

Dział gosp.

SP

ekonomiczno-finansowo-biurowych

Usługi

T lub SP

dźwiękowych

Usługi

Technik realizacji nagrań i nagłośnień

T

dźwiękowych

Usługi

Technik renowacji elementów architektury

T

budowlanych

Budownictwo

Technik rolnik

T

związanych z uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt

Rolnictwo

Technik rybactwa śródlądowego

T

związanych z uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt

Rolnictwo

Technik rybołówstwa morskiego

Technik rachunkowości
Technik realizacji dźwięku

T lub SP

związanych z uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt

Rolnictwo

Technik spedytor

T

związanych z transportem drogowym, kolejowym i wodnym

Transport

Technik sterylizacji medycznej

SP

związanych z ochroną zdrowia

Usługi

Technik technologii ceramicznej

T

chemiczno-ceramiczno-szklarsko-drzewnych

Przemysł przetwórczy

Technik technologii chemicznej

T

chemiczno-ceramiczno-szklarsko-drzewnych

Przemysł przetwórczy

Technik technologii drewna

T

chemiczno-ceramiczno-szklarsko-drzewnych

Przemysł przetwórczy

Technik technologii odzieży

T

skórzano-włókienniczo-odzieżowych

Przemysł przetwórczy

Technik technologii szkła

T

chemiczno-ceramiczno-szklarsko-drzewnych

Przemysł przetwórczy

Technik technologii wyrobów skórzanych

T

skórzano-włókienniczo-odzieżowych

Przemysł przetwórczy

Technik technologii żywności

T

spożywczych

Przemysł przetwórczy

Technik teleinformatyk

T lub SP

elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych

Przemysł przetwórczy

Technik telekomunikacji

T lub SP

elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych

Przemysł przetwórczy

Technik transportu drogowego

SP

związanych z transportem drogowym, kolejowym i wodnym

Transport

Technik transportu kolejowego

T

związanych z transportem drogowym, kolejowym i wodnym

Transport

Technik turystyki wiejskiej

T lub SP

turystyczno-hotelarskich

Usługi

Technik tyfloinformatyk

T lub SP

elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych

Przemysł przetwórczy

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

T

dotyczących instalacji sanitarnych, sieci zewnętrznych oraz instalacji przemysłowych

Budownictwo

Technik urządzeń sanitarnych

T

dotyczących instalacji sanitarnych, sieci zewnętrznych oraz instalacji przemysłowych

Budownictwo

Technik usług fryzjerskich

T

kosmetyczno-fryzjerskich

Usługi

Technik usług kosmetycznych

SP

kosmetyczno-fryzjerskich

Usługi

Technik usług pocztowych i finansowych

SP

ekonomiczno-finansowo-biurowych

Usługi

Technik weterynarii

T lub SP

związanych z uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt

Rolnictwo

Technik wiertnik

T lub SP

górniczych

Przemysł wydobywczy

Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

T

skórzano-włókienniczo-odzieżowych

Przemysł przetwórczy

Technik włókiennik

T

skórzano-włókienniczo-odzieżowych

Przemysł przetwórczy
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T lub SP

związanych z transportem drogowym, kolejowym i wodnym

Transport

Technik żywienia i usług gastronomicznych

T

gastronomicznych

Usługi

Terapeuta zajęciowy

SP

związanych z ochroną zdrowia

Usługi

Wędliniarz

ZSZ

spożywczych

Przemysł przetwórczy

Wiertacz

ZSZ

górniczych

Przemysł wydobywczy

Zdun

ZSZ

budowlanych

Budownictwo

Zegarmistrz

ZSZ

mechanicznych

Przemysł przetwórczy

Złotnik-jubiler

ZSZ

mechanicznych

Przemysł przetwórczy

Technik żeglugi śródlądowej
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1

Budownictwo

budowlanych

Betoniarz-zbrojarz

ZSZ

2

Budownictwo

budowlanych

Cieśla

ZSZ

3

Budownictwo

budowlanych

Dekarz

ZSZ

4

Budownictwo

budowlanych

Kamieniarz

ZSZ

5

Budownictwo

budowlanych

Kominiarz

ZSZ

6

Budownictwo

budowlanych

Monter budownictwa wodnego

ZSZ

7

Budownictwo

budowlanych

Monter izolacji budowlanych

ZSZ

8

Budownictwo

budowlanych

Monter konstrukcji budowlanych

ZSZ

9

Budownictwo

budowlanych

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

ZSZ

10

Budownictwo

budowlanych

Murarz-tynkarz

ZSZ

11

Budownictwo

budowlanych

Zdun

ZSZ

12

Budownictwo

budowlanych

Technik budownictwa

T

13

Budownictwo

budowlanych

Technik budownictwa wodnego

T

14

Budownictwo

budowlanych

Technik renowacji elementów architektury

T

15

Budownictwo

budowlanych

Technik geodeta

T lub SP

16

Budownictwo

dotyczących instalacji sanitarnych, sieci zewnętrznych oraz
instalacji przemysłowych

Blacharz izolacji przemysłowych

ZSZ

17

Budownictwo

dotyczących instalacji sanitarnych, sieci zewnętrznych oraz
instalacji przemysłowych

Monter izolacji przemysłowych

ZSZ

18

Budownictwo

dotyczących instalacji sanitarnych, sieci zewnętrznych oraz
instalacji przemysłowych

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

ZSZ

19

Budownictwo

dotyczących instalacji sanitarnych, sieci zewnętrznych oraz
instalacji przemysłowych

Technik gazownictwa

T

20

Budownictwo

dotyczących instalacji sanitarnych, sieci zewnętrznych oraz
instalacji przemysłowych

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

T

21

Budownictwo

dotyczących instalacji sanitarnych, sieci zewnętrznych oraz
instalacji przemysłowych

Technik urządzeń sanitarnych

T

22

Budownictwo

związanych z budową dróg kołowych i szynowych

Mechanik maszyn i urządzeń drogowych

ZSZ

23

Budownictwo

związanych z budową dróg kołowych i szynowych

Monter nawierzchni kolejowej

ZSZ

24

Budownictwo

związanych z budową dróg kołowych i szynowych

Technik dróg i mostów kolejowych

T

25

Budownictwo

związanych z budową dróg kołowych i szynowych

Technik drogownictwa

T lub SP

26

Kształtowanie środowiska

związanych z kształtowaniem środowiska

Operator maszyn leśnych

ZSZ

27

Kształtowanie środowiska

związanych z kształtowaniem środowiska

Technik architektury krajobrazu

T

Lp.

Dział gosp.

Grupa zawodów

Zawody

Typ szkoły Strona

28

Kształtowanie środowiska

związanych z kształtowaniem środowiska

Technik inżynierii środowiska i melioracji

T

29

Kształtowanie środowiska

związanych z kształtowaniem środowiska

Technik leśnik

T

30

Kształtowanie środowiska

związanych z kształtowaniem środowiska

Technik ochrony środowiska

T

31

Kształtowanie środowiska

związanych z kształtowaniem środowiska

Technik geolog

T lub SP

32

Przemysł przetwórczy

chemiczno-ceramiczno-szklarsko-drzewnych

Koszykarz-plecionkarz

ZSZ

33

Przemysł przetwórczy

chemiczno-ceramiczno-szklarsko-drzewnych

Operator urządzeń przemysłu ceramicznego

ZSZ

34

Przemysł przetwórczy

chemiczno-ceramiczno-szklarsko-drzewnych

Operator urządzeń przemysłu chemicznego

ZSZ

35

Przemysł przetwórczy

chemiczno-ceramiczno-szklarsko-drzewnych

Operator urządzeń przemysłu szklarskiego

ZSZ

36

Przemysł przetwórczy

chemiczno-ceramiczno-szklarsko-drzewnych

Stolarz

ZSZ

37

Przemysł przetwórczy

chemiczno-ceramiczno-szklarsko-drzewnych

Tapicer

ZSZ

38

Przemysł przetwórczy

chemiczno-ceramiczno-szklarsko-drzewnych

Technik analityk

T

39

Przemysł przetwórczy

chemiczno-ceramiczno-szklarsko-drzewnych

Technik papiernictwa

T

40

Przemysł przetwórczy

chemiczno-ceramiczno-szklarsko-drzewnych

Technik technologii ceramicznej

T

41

Przemysł przetwórczy

chemiczno-ceramiczno-szklarsko-drzewnych

Technik technologii chemicznej

T

42

Przemysł przetwórczy

chemiczno-ceramiczno-szklarsko-drzewnych

Technik technologii drewna

T

43

Przemysł przetwórczy

chemiczno-ceramiczno-szklarsko-drzewnych

Technik technologii szkła

T

44

Przemysł przetwórczy

elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych

Elektromechanik

ZSZ

45

Przemysł przetwórczy

elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych

Elektryk

ZSZ

46

Przemysł przetwórczy

elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych

Monter mechatronik

ZSZ

47

Przemysł przetwórczy

elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

ZSZ

48

Przemysł przetwórczy

elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych

Monter-elektronik

ZSZ

49

Przemysł przetwórczy

elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

T

50

Przemysł przetwórczy

elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych

Technik elektroenergetyk transportu szynowego

T

51

Przemysł przetwórczy

elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych

Technik elektronik

T

52

Przemysł przetwórczy

elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych

Technik elektryk

T

53

Przemysł przetwórczy

elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych

Technik energetyk

T

54

Przemysł przetwórczy

elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych

Technik mechatronik

T

55

Przemysł przetwórczy

elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych

Technik awionik

T lub SP

56

Przemysł przetwórczy

elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych

Technik informatyk

T lub SP

57

Przemysł przetwórczy

elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych

Technik teleinformatyk

T lub SP

58

Przemysł przetwórczy

elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych

Technik telekomunikacji

T lub SP

59

Przemysł przetwórczy

elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych

Technik tyfloinformatyk

T lub SP

Lp.

Dział gosp.

Grupa zawodów

Zawody

Typ szkoły Strona

60

Przemysł przetwórczy

hutniczo-odlewniczych

Modelarz odlewniczy

ZSZ

61

Przemysł przetwórczy

hutniczo-odlewniczych

Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej

ZSZ

62

Przemysł przetwórczy

hutniczo-odlewniczych

Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych

ZSZ

63

Przemysł przetwórczy

hutniczo-odlewniczych

Operator maszyn i urządzeń odlewniczych

ZSZ

64

Przemysł przetwórczy

hutniczo-odlewniczych

Technik hutnik

T

65

Przemysł przetwórczy

hutniczo-odlewniczych

Technik odlewnik

T

66

Przemysł przetwórczy

mechanicznych

Blacharz

ZSZ

67

Przemysł przetwórczy

mechanicznych

Blacharz samochodowy

ZSZ

68

Przemysł przetwórczy

mechanicznych

Elektromechanik pojazdów samochodowych

ZSZ

69

Przemysł przetwórczy

mechanicznych

Kowal

ZSZ

70

Przemysł przetwórczy

mechanicznych

Lakiernik

ZSZ

71

Przemysł przetwórczy

mechanicznych

Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

ZSZ

72

Przemysł przetwórczy

mechanicznych

Mechanik pojazdów samochodowych

ZSZ

73

Przemysł przetwórczy

mechanicznych

Mechanik precyzyjny

ZSZ

74

Przemysł przetwórczy

mechanicznych

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

ZSZ

75

Przemysł przetwórczy

mechanicznych

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

ZSZ

76

Przemysł przetwórczy

mechanicznych

Monter kadłubów okrętowych

ZSZ

77

Przemysł przetwórczy

mechanicznych

Monter systemów rurociągowych

ZSZ

78

Przemysł przetwórczy

mechanicznych

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw
sztucznych

ZSZ

79

Przemysł przetwórczy

mechanicznych

Operator obrabiarek skrawających

ZSZ

80

Przemysł przetwórczy

mechanicznych

Optyk-mechanik

ZSZ

81

Przemysł przetwórczy

mechanicznych

Ślusarz

ZSZ

82

Przemysł przetwórczy

mechanicznych

Zegarmistrz

ZSZ

83

Przemysł przetwórczy

mechanicznych

Złotnik-jubiler

ZSZ

84

Przemysł przetwórczy

mechanicznych

Technik budownictwa okrętowego

T

85

Przemysł przetwórczy

mechanicznych

Technik mechanik

T

86

Przemysł przetwórczy

mechanicznych

Technik mechanizacji rolnictwa

T

87

Przemysł przetwórczy

mechanicznych

Technik optyk

T

88

Przemysł przetwórczy

mechanicznych

Technik mechanik lotniczy

T lub SP

89

Przemysł przetwórczy

mechanicznych

Technik mechanik okrętowy

T lub SP

90

Przemysł przetwórczy

mechanicznych

Technik pojazdów samochodowych

T lub SP

Lp.

Dział gosp.

Grupa zawodów

Zawody

Typ szkoły Strona

91

Przemysł przetwórczy

skórzano-włókienniczo-odzieżowych

Garbarz skór

ZSZ

92

Przemysł przetwórczy

skórzano-włókienniczo-odzieżowych

Kaletnik

ZSZ

93

Przemysł przetwórczy

skórzano-włókienniczo-odzieżowych

Krawiec

ZSZ

94

Przemysł przetwórczy

skórzano-włókienniczo-odzieżowych

Kuśnierz

ZSZ

95

Przemysł przetwórczy

skórzano-włókienniczo-odzieżowych

Obuwnik

ZSZ

96

Przemysł przetwórczy

skórzano-włókienniczo-odzieżowych

Operator maszyn w przemyśle włókienniczym

ZSZ

97

Przemysł przetwórczy

skórzano-włókienniczo-odzieżowych

Rękodzielnik wyrobów włókienniczych

ZSZ

98

Przemysł przetwórczy

skórzano-włókienniczo-odzieżowych

Technik garbarz

T

99

Przemysł przetwórczy

skórzano-włókienniczo-odzieżowych

Technik obuwnik

T

100

Przemysł przetwórczy

skórzano-włókienniczo-odzieżowych

Technik technologii odzieży

T

101

Przemysł przetwórczy

skórzano-włókienniczo-odzieżowych

Technik technologii wyrobów skórzanych

T

102

Przemysł przetwórczy

skórzano-włókienniczo-odzieżowych

Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

T

103

Przemysł przetwórczy

skórzano-włókienniczo-odzieżowych

Technik włókiennik

T

104

Przemysł przetwórczy

spożywczych

Cukiernik

ZSZ

105

Przemysł przetwórczy

spożywczych

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

ZSZ

106

Przemysł przetwórczy

spożywczych

Piekarz

ZSZ

107

Przemysł przetwórczy

spożywczych

Wędliniarz

ZSZ

108

Przemysł przetwórczy

spożywczych

Technik przetwórstwa mleczarskiego

T

109

Przemysł przetwórczy

spożywczych

Technik technologii żywności

T

110

Przemysł wydobywczy

górniczych

Górnik eksploatacji otworowej

ZSZ

111

Przemysł wydobywczy

górniczych

Górnik eksploatacji podziemnej

ZSZ

112

Przemysł wydobywczy

górniczych

Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż

ZSZ

113

Przemysł wydobywczy

górniczych

Wiertacz

ZSZ

114

Przemysł wydobywczy

górniczych

Technik górnictwa odkrywkowego

T

115

Przemysł wydobywczy

górniczych

Technik górnictwa otworowego

T

116

Przemysł wydobywczy

górniczych

Technik górnictwa podziemnego

T

117

Przemysł wydobywczy

górniczych

Technik przeróbki kopalin stałych

T

118

Przemysł wydobywczy

górniczych

Technik wiertnik

T lub SP

119

Rolnictwo

związanych z uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt

Ogrodnik

ZSZ

120

Rolnictwo

związanych z uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt

Pszczelarz

ZSZ

121

Rolnictwo

związanych z uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt

Rolnik

ZSZ

122

Rolnictwo

związanych z uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt

Rybak śródlądowy

ZSZ

Lp.

Dział gosp.

Grupa zawodów

Zawody

Typ szkoły Strona

123

Rolnictwo

związanych z uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt

Technik agrobiznesu

T

124

Rolnictwo

związanych z uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt

Technik hodowca koni

T

125

Rolnictwo

związanych z uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt

Technik ogrodnik

T

126

Rolnictwo

związanych z uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt

Technik pszczelarz

T

127

Rolnictwo

związanych z uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt

Technik rolnik

T

128

Rolnictwo

związanych z uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt

Technik rybactwa śródlądowego

T

129

Rolnictwo

związanych z uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt

Technik rybołówstwa morskiego

T lub SP

130

Rolnictwo

związanych z uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt

Technik weterynarii

T lub SP

131

Rolnictwo

związanych z uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt

Florysta

SP

132

Transport

związanych z transportem drogowym, kolejowym i wodnym Technik logistyk

T

133

Transport

związanych z transportem drogowym, kolejowym i wodnym Technik spedytor

T

134

Transport

związanych z transportem drogowym, kolejowym i wodnym Technik transportu kolejowego

T

135

Transport

związanych z transportem drogowym, kolejowym i wodnym Technik eksploatacji portów i terminali

T lub SP

136

Transport

związanych z transportem drogowym, kolejowym i wodnym Technik nawigator morski

T lub SP

137

Transport

związanych z transportem drogowym, kolejowym i wodnym Technik żeglugi śródlądowej

T lub SP

138

Transport

związanych z transportem drogowym, kolejowym i wodnym Technik transportu drogowego

SP

139

Usługi

dźwiękowych

Stroiciel fortepianów i pianin

T

140

Usługi

dźwiękowych

Technik budowy fortepianów i pianin

T

141

Usługi

dźwiękowych

Technik realizacji nagrań i nagłośnień

T

142

Usługi

dźwiękowych

Technik realizacji dźwięku

T lub SP

143

Usługi

dźwiękowych

Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej

SP

144

Usługi

ekonomiczno-finansowo-biurowych

Sprzedawca

ZSZ

145

Usługi

ekonomiczno-finansowo-biurowych

Technik ekonomista

T

146

Usługi

ekonomiczno-finansowo-biurowych

Technik handlowiec

T

147

Usługi

ekonomiczno-finansowo-biurowych

Technik księgarstwa

T

148

Usługi

ekonomiczno-finansowo-biurowych

Technik organizacji reklamy

T

149

Usługi

ekonomiczno-finansowo-biurowych

Technik prac biurowych

T

150

Usługi

ekonomiczno-finansowo-biurowych

Technik administracji

SP

151

Usługi

ekonomiczno-finansowo-biurowych

Technik archiwista

SP

152

Usługi

ekonomiczno-finansowo-biurowych

Technik rachunkowości

SP

153

Usługi

ekonomiczno-finansowo-biurowych

Technik usług pocztowych i finansowych

SP

154

Usługi

gastronomicznych

Kucharz

ZSZ

Lp.

Dział gosp.

Grupa zawodów

Zawody

Typ szkoły Strona

155

Usługi

gastronomicznych

Kelner

T

156

Usługi

gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

T

157

Usługi

kosmetyczno-fryzjerskich

Fryzjer

ZSZ

158

Usługi

kosmetyczno-fryzjerskich

Technik usług fryzjerskich

T

159

Usługi

kosmetyczno-fryzjerskich

Technik usług kosmetycznych

SP

160

Usługi

poligraficznych i fotograficznych

Drukarz

ZSZ

161

Usługi

poligraficznych i fotograficznych

Fotograf

ZSZ

162

Usługi

poligraficznych i fotograficznych

Introligator

ZSZ

163

Usługi

poligraficznych i fotograficznych

Fototechnik

T

164

Usługi

poligraficznych i fotograficznych

Technik cyfrowych procesów graficznych

T

165

Usługi

poligraficznych i fotograficznych

Technik procesów drukowania

T

166

Usługi

poligraficznych i fotograficznych

Technik procesów introligatorskich

T

167

Usługi

turystyczno-hotelarskich

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

ZSZ

168

Usługi

turystyczno-hotelarskich

Technik hotelarstwa

T

169

Usługi

turystyczno-hotelarskich

Technik obsługi turystycznej

T

170

Usługi

turystyczno-hotelarskich

Technik turystyki wiejskiej

T lub SP

171

Usługi

związanych z ochroną i bezpieczeństwem osób i mienia

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

SP

172

Usługi

związanych z ochroną i bezpieczeństwem osób i mienia

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

SP

173

Usługi

związanych z ochroną i bezpieczeństwem osób i mienia

Technik pożarnictwa

SP

174

Usługi

związanych z ochroną zdrowia

Technik masażysta

T lub SP

175

Usługi

związanych z ochroną zdrowia

Technik ortopeda

T lub SP

176

Usługi

związanych z ochroną zdrowia

Asystentka stomatologiczna

SP

177

Usługi

związanych z ochroną zdrowia

Dietetyk

SP

178

Usługi

związanych z ochroną zdrowia

Higienistka stomatologiczna

SP

179

Usługi

związanych z ochroną zdrowia

Opiekun medyczny

SP

180

Usługi

związanych z ochroną zdrowia

Ortoptystka

SP

181

Usługi

związanych z ochroną zdrowia

Protetyk słuchu

SP

182

Usługi

związanych z ochroną zdrowia

Ratownik medyczny

SP

183

Usługi

związanych z ochroną zdrowia

Technik dentystyczny

SP

184

Usługi

związanych z ochroną zdrowia

Technik elektroniki i informatyki medycznej

SP

185

Usługi

związanych z ochroną zdrowia

Technik elektroradiolog

SP

186

Usługi

związanych z ochroną zdrowia

Technik farmaceutyczny

SP

Lp.

Dział gosp.

Grupa zawodów

Zawody

Typ szkoły Strona

187

Usługi

związanych z ochroną zdrowia

Technik sterylizacji medycznej

SP

188

Usługi

związanych z ochroną zdrowia

Terapeuta zajęciowy

SP

189

Usługi

związanych z pomocą społeczną

Asystent osoby niepełnosprawnej

SP

190

Usługi

związanych z pomocą społeczną

Opiekun osoby starszej

SP

191

Usługi

związanych z pomocą społeczną

Opiekun w domu pomocy społecznej

SP

192

Usługi

związanych z pomocą społeczną

Opiekunka dziecięca

SP

193

Usługi

związanych z pomocą społeczną

Opiekunka środowiskowa

SP

