TECHNIKUM w ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W PŁOŃSKU
Technik mechanizacji rolnictwa
Możliwości zatrudnienia
Technik Mechanizacji Rolnictwa może pracować w firmach zajmujących się sprzedażą, serwisem i naprawą ciągników
i maszyn rolniczych, firmach świadczących usługi mechanizacyjne. Może prowadzić działalność gospodarczą w tym
zakresie na własny rachunek, jak również prowadzić samodzielnie indywidualne gospodarstwo rolne.
Zadania zawodowe:
 użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej,
 obsługiwanie pojazdów, środków transportów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
 ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych,
 prowadzenie pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych (prawo jazdy kat. B, T)
 organizowanie prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie
 obsługiwanie urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach,
maszynach i urządzeniach rolniczych.
Technik mechanik
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik będzie przygotowany do wykonywania następujących
zadań zawodowych:
1. wytwarzania części maszyn i urządzeń;
2. dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
3. instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
4. obsługiwania maszyn i urządzeń;
5. organizowania procesu produkcji.
Możliwości zatrudnienia:
Absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego
i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się
wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych. Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji
produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć
własne firmy.
Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem uniwersalnym
umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.
Technik pojazdów samochodowych
Zadania zawodowe:
1) diagnozowanie technicznego pojazdów samochodowych;
2) obsługiwanie i naprawianie pojazdów samochodowych;
3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.
Charakterystyka zawodu
Z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobre wykształconych fachowców z tego
zakresu. Technik pojazdów samochodowych zdobywa wiedzę dotyczącą działania i budowy pojazdów, poznaje
najnowsze technologie i metody diagnostyczne stosowane w motoryzacji. Specjalista po ukończeniu technikum
dokonuje oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych i ich zespołów. Ustala przyczyny niesprawności
pojazdów samochodowych oraz sposoby ich usuwania. Weryfikuje części samochodowe i materiały eksploatacyjne,
kontroluje jakość wykonanych napraw. Prowadzi dokumentację związaną z obsługą i naprawą pojazdów
samochodowych. Sprzedaje pojazdy samochodowe oraz artykuły motoryzacyjne. Prowadzi postępowanie związane
z ubezpieczeniem, ewidencją oraz obrotem pojazdami samochodowymi.
Po uzyskaniu kwalifikacji zawodowej absolwenci stają się specjalistami z dziedziny naprawy, eksploatacji i diagnostyki
pojazdów samochodowych.
Możliwości zatrudnienia:
Technik pojazdów samochodowych może pracować w fabrykach samochodów. Może również pracować w służbach
technicznych obsługi pojazdów w dużych firmach transportowych, zakładach usługowo-naprawczych itd. Może też
prowadzić własny warsztatach naprawy samochodów. Po uzyskaniu odpowiednich uprawnień może zostać diagnostą
pojazdów samochodowych i pracować w Stacji Kontroli Pojazdów.
Technik mechatronik
Zadania zawodowe:
1) projektowanie i konstruowanie z wykorzystaniem technik komputerowych;
2) obsługa i programowanie robotów przemysłowych;
3) automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych;
4) projektowanie i serwis układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
5) diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych;
6) montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych.

Charakterystyka zawodu
Technik mechatronik projektuje i wytwarza części i zespoły maszyn urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem
technik komputerowych. Wykorzystuje w swojej pracy nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami
łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę.
Pozyskuje, ocenia i tworzy dokumentacje techniczną do urządzeń i układów mechatronicznych. Dobiera elementy,
podzespoły, zespoły, moduły, wskaźniki i połączenia do urządzeń i systemów mechatronicznych. Przygotowuje
elementy, wskaźniki, podzespoły i zespoły do montażu, nastawia ich parametry i nadzoruje ich montaż oraz demontaż.
Projektuje i opracowuje procesy technologiczne produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych. Testuje
elementy, moduły i podzespoły oraz oblicza ich parametry. Wykonuje pomiary wielkości elektrycznych
i nieelektrycznych oraz interpretuje ich wyniki. Instaluje i testuje oprogramowanie sterujące. Kontroluje prawidłowość
pracy urządzeń i systemów. Instaluje i uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne. Dozoruje pracę urządzeń
i systemów oraz ocenia ich stan techniczny. Może również we własnym zakresie projektować, montować oraz
programować proste układy mechatroniczne.
Możliwości zatrudnienia:
Technik mechatronik może być zatrudniony w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym
oraz w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów
mechatronicznych, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.
Technik cyfrowych procesów graficznych (NOWY!!!)
Zadania zawodowe:
1) przygotowywanie publikacji i prac graficznych do drukowania;
2) obsługiwanie cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii;
3) przygotowywanie prezentacji graficznych i multimedialnych;
4) wykonywanie i wdrażanie internetowych projektów multimedialnych;
5) prowadzenie procesów drukowania
Charakterystyka zawodu
Technik cyfrowych procesów graficznych przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze
informacyjnym i reklamowym. Efekt pracy technika cyfrowych procesów graficznych może przybrać postać reklamy
w prasie, telewizji, Internecie, lub na tzw. billboardach, a także książek, folderów, ulotek, plakatów itp. Reprezentanci
zawodu zajmują się także tworzeniem opakowań i etykiet na opakowaniach produktów, materiałów reklamowych
i wizytówek.
Możliwości zatrudnienia
Technik cyfrowych procesów graficznych może podejmować pracę w agencjach reklamowych, studiach graficznych,
wydawnictwach, firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw, instytucjach badawczych przy
dokumentacji badań, własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej, drukarniach. Praca technika
procesów graficznych odbywa się w biurach reklamowych, w agencjach wydawniczych, prawie w każdej dużej firmie.
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będzie przygotowany do
wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
3) planowania i oceny żywienia;
4) organizowania produkcji gastronomicznej;
5) planowania i realizacji usług gastronomicznych.
Charakterystyka zawodu:
Technik żywienia i usług gastronomicznych kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w
zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Uczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne,
gospodarstwo domowe, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich
podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia
własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu itp.
Możliwości zatrudnienia
Absolwent w tym zawodzie może znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych:
restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach opieki, itp. oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.
Kształci absolwenta, który potrafi stosować nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej:
fachowo i kompleksowo obsługiwać zleceniodawcę, organizować bale, wesela; organizować żywienie zbiorowe: bufety,
stołówki, bary, kafeterie; projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych.
Absolwent potrafi przygotować oferty, organizować promocję i reklamę, aktywnie poszukiwać zatrudnienia na rynku
pracy. Technikum daje możliwość zdobycia zawodu, a jednocześnie przygotowuje do dalszego kształcenia.

TECHNIKUM w ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W PŁOŃSKU
Technik mechanizacji rolnictwa
Możliwości zatrudnienia
Technik Mechanizacji Rolnictwa może pracować w firmach zajmujących się sprzedażą, serwisem i naprawą ciągników
i maszyn rolniczych, firmach świadczących usługi mechanizacyjne. Może prowadzić działalność gospodarczą w tym
zakresie na własny rachunek, jak również prowadzić samodzielnie indywidualne gospodarstwo rolne.
Zadania zawodowe:
 użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej,
 obsługiwanie pojazdów, środków transportów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
 ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych,
 prowadzenie pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych (prawo jazdy kat. B, T)
 organizowanie prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie
 obsługiwanie urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach,
maszynach i urządzeniach rolniczych.
Technik mechanik
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik będzie przygotowany do wykonywania następujących
zadań zawodowych:
6. wytwarzania części maszyn i urządzeń;
7. dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
8. instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
9. obsługiwania maszyn i urządzeń;
10. organizowania procesu produkcji.
Możliwości zatrudnienia:
Absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego
i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się
wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych. Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji
produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć
własne firmy.
Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem uniwersalnym
umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.
Technik pojazdów samochodowych
Zadania zawodowe:
1) diagnozowanie technicznego pojazdów samochodowych;
2) obsługiwanie i naprawianie pojazdów samochodowych;
3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.
Charakterystyka zawodu
Z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobre wykształconych fachowców z tego
zakresu. Technik pojazdów samochodowych zdobywa wiedzę dotyczącą działania i budowy pojazdów, poznaje
najnowsze technologie i metody diagnostyczne stosowane w motoryzacji. Specjalista po ukończeniu technikum
dokonuje oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych i ich zespołów. Ustala przyczyny niesprawności
pojazdów samochodowych oraz sposoby ich usuwania. Weryfikuje części samochodowe i materiały eksploatacyjne,
kontroluje jakość wykonanych napraw. Prowadzi dokumentację związaną z obsługą i naprawą pojazdów
samochodowych. Sprzedaje pojazdy samochodowe oraz artykuły motoryzacyjne. Prowadzi postępowanie związane
z ubezpieczeniem, ewidencją oraz obrotem pojazdami samochodowymi.
Po uzyskaniu kwalifikacji zawodowej absolwenci stają się specjalistami z dziedziny naprawy, eksploatacji i diagnostyki
pojazdów samochodowych.
Możliwości zatrudnienia:
Technik pojazdów samochodowych może pracować w fabrykach samochodów. Może również pracować w służbach
technicznych obsługi pojazdów w dużych firmach transportowych, zakładach usługowo-naprawczych itd. Może też
prowadzić własny warsztatach naprawy samochodów. Po uzyskaniu odpowiednich uprawnień może zostać diagnostą
pojazdów samochodowych i pracować w Stacji Kontroli Pojazdów.
Technik mechatronik
Zadania zawodowe:
1) projektowanie i konstruowanie z wykorzystaniem technik komputerowych;
2) obsługa i programowanie robotów przemysłowych;
3) automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych;
4) projektowanie i serwis układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
5) diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych;
6) montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych.

Charakterystyka zawodu
Technik mechatronik projektuje i wytwarza części i zespoły maszyn urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem
technik komputerowych. Wykorzystuje w swojej pracy nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami
łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę.
Pozyskuje, ocenia i tworzy dokumentacje techniczną do urządzeń i układów mechatronicznych. Dobiera elementy,
podzespoły, zespoły, moduły, wskaźniki i połączenia do urządzeń i systemów mechatronicznych. Przygotowuje
elementy, wskaźniki, podzespoły i zespoły do montażu, nastawia ich parametry i nadzoruje ich montaż oraz demontaż.
Projektuje i opracowuje procesy technologiczne produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych. Testuje
elementy, moduły i podzespoły oraz oblicza ich parametry. Wykonuje pomiary wielkości elektrycznych
i nieelektrycznych oraz interpretuje ich wyniki. Instaluje i testuje oprogramowanie sterujące. Kontroluje prawidłowość
pracy urządzeń i systemów. Instaluje i uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne. Dozoruje pracę urządzeń
i systemów oraz ocenia ich stan techniczny. Może również we własnym zakresie projektować, montować oraz
programować proste układy mechatroniczne.
Możliwości zatrudnienia:
Technik mechatronik może być zatrudniony w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym
oraz w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów
mechatronicznych, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.
Technik cyfrowych procesów graficznych (NOWY!!!)
Zadania zawodowe:
1) przygotowywanie publikacji i prac graficznych do drukowania;
2) obsługiwanie cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii;
3) przygotowywanie prezentacji graficznych i multimedialnych;
4) wykonywanie i wdrażanie internetowych projektów multimedialnych;
5) prowadzenie procesów drukowania
Charakterystyka zawodu
Technik cyfrowych procesów graficznych przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze
informacyjnym i reklamowym. Efekt pracy technika cyfrowych procesów graficznych może przybrać postać reklamy
w prasie, telewizji, Internecie, lub na tzw. billboardach, a także książek, folderów, ulotek, plakatów itp. Reprezentanci
zawodu zajmują się także tworzeniem opakowań i etykiet na opakowaniach produktów, materiałów reklamowych
i wizytówek.
Możliwości zatrudnienia
Technik cyfrowych procesów graficznych może podejmować pracę w agencjach reklamowych, studiach graficznych,
wydawnictwach, firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw, instytucjach badawczych przy
dokumentacji badań, własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej, drukarniach. Praca technika
procesów graficznych odbywa się w biurach reklamowych, w agencjach wydawniczych, prawie w każdej dużej firmie.
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będzie przygotowany do
wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
3) planowania i oceny żywienia;
4) organizowania produkcji gastronomicznej;
5) planowania i realizacji usług gastronomicznych.
Charakterystyka zawodu:
Technik żywienia i usług gastronomicznych kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w
zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Uczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne,
gospodarstwo domowe, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich
podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia
własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu itp.
Możliwości zatrudnienia
Absolwent w tym zawodzie może znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych:
restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach opieki, itp. oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.
Kształci absolwenta, który potrafi stosować nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej:
fachowo i kompleksowo obsługiwać zleceniodawcę, organizować bale, wesela; organizować żywienie zbiorowe: bufety,
stołówki, bary, kafeterie; projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych.
Absolwent potrafi przygotować oferty, organizować promocję i reklamę, aktywnie poszukiwać zatrudnienia na rynku
pracy. Technikum daje możliwość zdobycia zawodu, a jednocześnie przygotowuje do dalszego kształcenia.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA w ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W PŁOŃSKU
Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych będzie przygotowany do
wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej;
2) obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
3) oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
4) prowadzenia samochodów osobowych oraz ciągników rolniczych.
Charakterystyka zawodu
W trakcie nauki uczniowie mogą zdobyć prawo jazdy kategorii B i T bowiem realizują program nauki jazdy
samochodem i ciągnikiem rolniczym, naukę pracy kombajnem zbożowym oraz naukę pracy maszynami rolniczymi.
Po ukończeniu nauki absolwent może przystąpić do egzaminu zawodowego a po jego zdaniu uzyskać dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych obsługuje ciągniki i maszyny rolnicze oraz kombajny do siewu
i zbioru zbóż, zielonek, ziemniaków i buraków. Wykonuje zabiegi agrotechniczne. Zbiera rośliny okopowe oraz zboża.
Ustala przyczyny powstawania usterek w pracy maszyn rolniczych i ciągników. Dokonuje drobnych napraw i usuwa
awarie w warunkach polowych.
Możliwości zatrudnienia
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi
wsi i rolnictwa. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.
Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
Zadania zawodowe:
- umiejętność wykonywania robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych,
ciepłowniczych oraz budową i remontem węzłów ciepłowniczych
- umiejętność wykonywania robót związanych z montażem i remontem instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych,
grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz montażem i eksploatacją instalacji gazowych
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Kucharz
Zadania zawodowe:
1) przechowywania żywności;
2) sporządzania potraw i napojów;
3) wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.
Charakterystyka zawodu
Kucharz przygotowuje potrawy i napoje w małych punktach gastronomicznych, stosując odpowiednie narzędzia,
maszyny i urządzenia. Ocenia i dobiera surowce i półprodukty w oparciu o normy i receptury gastronomiczne. Wydaje
przygotowane potrawy, dbając o ich estetyczne wykończenie.
Możliwości zatrudnienia
Kucharz może pracować w barach szybkiej obsługi, punktach małej gastronomii, szpitalach, szkołach, przedszkolach,
internatach, stołówkach prowadzonych przez zakłady pracy, restauracjach, kawiarniach, hotelowych zakładach
gastronomicznych, w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych. Może być
właścicielem prywatnego zakładu gastronomicznego.
Mechanik-monter maszyn i urządzeń
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń będzie przygotowany do wykonywania
następujących zadań zawodowych:
1) dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
2) obsługiwania i konserwowania maszyn i urządzeń;
3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.
Charakterystyka zawodu
Mechanik-monter maszyn i urządzeń wykonuje przeglądy, konserwacje i naprawy różnego rodzaju maszyn
i urządzeń z wykorzystaniem uniwersalnych narzędzi i przyrządów ślusarskich, monterskich oraz specjalistycznych,
z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej. Sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń
metodami diagnostycznymi, kontroluje, reguluje, przeprowadza próby po naprawach oraz w razie potrzeby instaluje
i uruchamia obiekty techniczne na stanowisku pracy. Zajmuje się konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn
i urządzeń mechanicznych.
Możliwości zatrudnienia
Praca w zakładach przemysłu maszynowego i przetwórczego przemysłu metalowego, a także w innych instytucjach
wymagających obsługi i naprawy maszyn i urządzeń.

Monter zabudowy i robot wykończeniowych w budownictwie
Zadania zawodowe:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powinien być
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania systemów suchej zabudowy,
wykonywania robót malarskich, wykonywania robót tapeciarskich, wykonywania robót posadzkarskich, wykonywania
robót okładzinowych.
Charakterystyka zawodu
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje w obiektach budowlanych: montaż suchej
zabudowy, roboty malarsko-tapeciarskie oraz roboty posadzkarskie i okładzinowe. Montaż suchej zabudowy obejmuje:
wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych oraz wykonywanie obudów konstrukcji dachowych, a także
montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych. Roboty malarsko-tapeciarskie obejmują: nanoszenie powłok malarskich
w różnych technikach z uwzględnieniem różnego rodzaju podłoża, tapetowanie powierzchni. Roboty posadzkarskie
obejmują: wykonywanie posadzek z drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych,
wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych oraz posadzek bezspoinowych. Roboty okładzinowe obejmują:
wykonywanie okładzin ściennych z materiałów drewnianych, ceramicznych, kamiennych oraz z tworzyw sztucznych.
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie przeprowadza konserwację i naprawy powłok malarskich,
tapet, posadzek i okładzin; dokonuje przedmiaru tych robót obliczając zapotrzebowanie materiałowe oraz rozlicza
koszty ich wykonania.
Możliwości zatrudnienia
Absolwenci tego kierunku są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres
uprawnień do wykonywania prac budowlanych. Po ukończeniu szkoły mogą znaleźć zatrudnienie w każdej firmie
wykonującej usługi dla budownictwa, działach remontowych Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej lub
Spółdzielniach Mieszkaniowych, budownictwie przy pracach związanych wykonaniem ścianek działowych, sufitów
podwieszanych. malowaniem i szpachlowaniem, kładzeniem płytek ceramicznych oraz wykańczaniem podłóg.
Mogą również samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.
Klasy wielozawodowe (wszystkie zawody według klasyfikacji, m.in.: mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik,
sprzedawca, kucharz, cukiernik, piekarz i wiele innych)
Najczęściej wybierane zawody w klasach wielozawodowych
Mechanik pojazdów samochodowych
Zadania zawodowe: użytkowania pojazdów samochodowych, diagnozowania pojazdów samochodowych,
naprawiania pojazdów samochodowych.
Możliwości zatrudnienia
Mechanik pojazdów samochodowych może pracować w fabrykach samochodów. Może również pracować w służbach
technicznych obsługi pojazdów w dużych firmach transportowych, zakładach usługowo-naprawczych itd. Może też
prowadzić własny warsztatach naprawy samochodów.
Fryzjer
Zadania zawodowe: wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów, wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
wykonywania strzyżenia włosów, wykonywania stylizacji fryzur.
Charakterystyka zawodu
Fryzjer zgodnie z życzeniami klientów wykonuje zabiegi fryzjerskie, takie jak: golenie, strzyżenie, mycie,
pielęgnowanie, czesanie, trwałą ondulacja, pielęgnowanie, rozjaśnianie i farbowanie włosów, za pomocą różnorodnych
narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich.
Gromadzi i udostępnia żurnale fryzjerskie, pomocne w doborze fryzury. Śledzi mody i techniki fryzjerskiej, stosuje
nowoczesne aparaty i środki fryzjersko-kosmetyczne.
Możliwości zatrudnienia
Fryzjer może podejmować pracę w zakładach fryzjerskich, perukarniach, charakteryzatorniach w teatrach i telewizji, na
planach filmowych. Może też prowadzić własny zakład fryzjerski.
Sprzedawca
Zadania zawodowe: przyjmowanie dostaw oraz przygotowywanie towarów do sprzedaży, wykonywanie prac
związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.
Charakterystyka zawodu
Sprzedawca sprzedaje produkty oferowane w punktach sprzedaż drobnodetalicznej, detalicznej oraz hurtowej.
Organizuje zaopatrzenie i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdza towary pod względem ilościowym i jakościowym,
uiszcza należności za dostarczone produkty. Przygotowuje produkty do sprzedaży i ich wyeksponowania. Informuje
nabywców o walorach sprzedawanych produktów, pomaga im przy wyborze produktu. Realizuje zamówienia składane
przez nabywców. Inkasuje należność za sprzedane produkty. Załatwia reklamacje zakupionych towarów. Przyjmuje
i rejestruje zamówienia na towary w hurtowniach. Zawiera transakcje sprzedaży oraz wystawia faktury za towary.
Możliwości zatrudnienia
Sprzedawca może pracować we wszelkiego rodzaju punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej, jak również w innych
miejscach sprzedaży i akwizycji (mieszkania, instytucje, biura itd.). Może również pełnić funkcję kierownika punktu
sprzedaży oraz samodzielnie prowadzić własny sklep lub hurtownię.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA w ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W PŁOŃSKU
Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych będzie przygotowany do
wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej;
2) obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
3) oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
4) prowadzenia samochodów osobowych oraz ciągników rolniczych.
Charakterystyka zawodu
W trakcie nauki uczniowie mogą zdobyć prawo jazdy kategorii B i T bowiem realizują program nauki jazdy
samochodem i ciągnikiem rolniczym, naukę pracy kombajnem zbożowym oraz naukę pracy maszynami rolniczymi.
Po ukończeniu nauki absolwent może przystąpić do egzaminu zawodowego a po jego zdaniu uzyskać dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych obsługuje ciągniki i maszyny rolnicze oraz kombajny do siewu
i zbioru zbóż, zielonek, ziemniaków i buraków. Wykonuje zabiegi agrotechniczne. Zbiera rośliny okopowe oraz zboża.
Ustala przyczyny powstawania usterek w pracy maszyn rolniczych i ciągników. Dokonuje drobnych napraw i usuwa
awarie w warunkach polowych.
Możliwości zatrudnienia
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi
wsi i rolnictwa. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.
Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
Zadania zawodowe:
- umiejętność wykonywania robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych,
ciepłowniczych oraz budową i remontem węzłów ciepłowniczych
- umiejętność wykonywania robót związanych z montażem i remontem instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych,
grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz montażem i eksploatacją instalacji gazowych
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gospodarki komunalnej, ciepłownie, elektrownie.
Kucharz
Zadania zawodowe:
1) przechowywania żywności;
2) sporządzania potraw i napojów;
3) wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.
Charakterystyka zawodu
Kucharz przygotowuje potrawy i napoje w małych punktach gastronomicznych, stosując odpowiednie narzędzia,
maszyny i urządzenia. Ocenia i dobiera surowce i półprodukty w oparciu o normy i receptury gastronomiczne. Wydaje
przygotowane potrawy, dbając o ich estetyczne wykończenie.
Możliwości zatrudnienia
Kucharz może pracować w barach szybkiej obsługi, punktach małej gastronomii, szpitalach, szkołach, przedszkolach,
internatach, stołówkach prowadzonych przez zakłady pracy, restauracjach, kawiarniach, hotelowych zakładach
gastronomicznych, w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych. Może być
właścicielem prywatnego zakładu gastronomicznego.
Mechanik-monter maszyn i urządzeń
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń będzie przygotowany do wykonywania
następujących zadań zawodowych:
1) dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
2) obsługiwania i konserwowania maszyn i urządzeń;
3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.
Charakterystyka zawodu
Mechanik-monter maszyn i urządzeń wykonuje przeglądy, konserwacje i naprawy różnego rodzaju maszyn
i urządzeń z wykorzystaniem uniwersalnych narzędzi i przyrządów ślusarskich, monterskich oraz specjalistycznych,
z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej. Sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń
metodami diagnostycznymi, kontroluje, reguluje, przeprowadza próby po naprawach oraz w razie potrzeby instaluje
i uruchamia obiekty techniczne na stanowisku pracy. Zajmuje się konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn
i urządzeń mechanicznych.
Możliwości zatrudnienia
Praca w zakładach przemysłu maszynowego i przetwórczego przemysłu metalowego, a także w innych instytucjach
wymagających obsługi i naprawy maszyn i urządzeń.

Monter zabudowy i robot wykończeniowych w budownictwie
Zadania zawodowe:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powinien być
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania systemów suchej zabudowy,
wykonywania robót malarskich, wykonywania robót tapeciarskich, wykonywania robót posadzkarskich, wykonywania
robót okładzinowych.
Charakterystyka zawodu
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje w obiektach budowlanych: montaż suchej
zabudowy, roboty malarsko-tapeciarskie oraz roboty posadzkarskie i okładzinowe. Montaż suchej zabudowy obejmuje:
wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych oraz wykonywanie obudów konstrukcji dachowych, a także
montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych. Roboty malarsko-tapeciarskie obejmują: nanoszenie powłok malarskich
w różnych technikach z uwzględnieniem różnego rodzaju podłoża, tapetowanie powierzchni. Roboty posadzkarskie
obejmują: wykonywanie posadzek z drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych,
wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych oraz posadzek bezspoinowych. Roboty okładzinowe obejmują:
wykonywanie okładzin ściennych z materiałów drewnianych, ceramicznych, kamiennych oraz z tworzyw sztucznych.
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie przeprowadza konserwację i naprawy powłok malarskich,
tapet, posadzek i okładzin; dokonuje przedmiaru tych robót obliczając zapotrzebowanie materiałowe oraz rozlicza
koszty ich wykonania.
Możliwości zatrudnienia
Absolwenci tego kierunku są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres
uprawnień do wykonywania prac budowlanych. Po ukończeniu szkoły mogą znaleźć zatrudnienie w każdej firmie
wykonującej usługi dla budownictwa, działach remontowych Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej lub
Spółdzielniach Mieszkaniowych, budownictwie przy pracach związanych wykonaniem ścianek działowych, sufitów
podwieszanych. malowaniem i szpachlowaniem, kładzeniem płytek ceramicznych oraz wykańczaniem podłóg.
Mogą również samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.
Klasy wielozawodowe (wszystkie zawody według klasyfikacji, m.in.: mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik,
sprzedawca, kucharz, cukiernik, piekarz i wiele innych)
Najczęściej wybierane zawody w klasach wielozawodowych
Mechanik pojazdów samochodowych
Zadania zawodowe: użytkowania pojazdów samochodowych, diagnozowania pojazdów samochodowych,
naprawiania pojazdów samochodowych.
Możliwości zatrudnienia
Mechanik pojazdów samochodowych może pracować w fabrykach samochodów. Może również pracować w służbach
technicznych obsługi pojazdów w dużych firmach transportowych, zakładach usługowo-naprawczych itd. Może też
prowadzić własny warsztatach naprawy samochodów.
Fryzjer
Zadania zawodowe: wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów, wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
wykonywania strzyżenia włosów, wykonywania stylizacji fryzur.
Charakterystyka zawodu
Fryzjer zgodnie z życzeniami klientów wykonuje zabiegi fryzjerskie, takie jak: golenie, strzyżenie, mycie,
pielęgnowanie, czesanie, trwałą ondulacja, pielęgnowanie, rozjaśnianie i farbowanie włosów, za pomocą różnorodnych
narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich.
Gromadzi i udostępnia żurnale fryzjerskie, pomocne w doborze fryzury. Śledzi mody i techniki fryzjerskiej, stosuje
nowoczesne aparaty i środki fryzjersko-kosmetyczne.
Możliwości zatrudnienia
Fryzjer może podejmować pracę w zakładach fryzjerskich, perukarniach, charakteryzatorniach w teatrach i telewizji, na
planach filmowych. Może też prowadzić własny zakład fryzjerski.
Sprzedawca
Zadania zawodowe: przyjmowanie dostaw oraz przygotowywanie towarów do sprzedaży, wykonywanie prac
związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.
Charakterystyka zawodu
Sprzedawca sprzedaje produkty oferowane w punktach sprzedaż drobnodetalicznej, detalicznej oraz hurtowej.
Organizuje zaopatrzenie i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdza towary pod względem ilościowym i jakościowym,
uiszcza należności za dostarczone produkty. Przygotowuje produkty do sprzedaży i ich wyeksponowania. Informuje
nabywców o walorach sprzedawanych produktów, pomaga im przy wyborze produktu. Realizuje zamówienia składane
przez nabywców. Inkasuje należność za sprzedane produkty. Załatwia reklamacje zakupionych towarów. Przyjmuje
i rejestruje zamówienia na towary w hurtowniach. Zawiera transakcje sprzedaży oraz wystawia faktury za towary.
Możliwości zatrudnienia
Sprzedawca może pracować we wszelkiego rodzaju punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej, jak również w innych
miejscach sprzedaży i akwizycji (mieszkania, instytucje, biura itd.). Może również pełnić funkcję kierownika punktu
sprzedaży oraz samodzielnie prowadzić własny sklep lub hurtownię.

