
WYKAZ  KWALIFIKACJI  ZAWODOWYCH 

dla zawodów kształconych w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku 

1. Technik budownictwa - 311204 

- B.16 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich (egzamin po VI sem. - lato) 

- B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej (egz. po VII sem.) 

- B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych (egz. po VI sem. - jesieo) 

2.  Technik ekonomista - 331403 

- A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (egz. po VI sem.) 

- A.36 Prowadzenie rachunkowości (egz. po VII sem.) 

3. Technik cyfrowych procesów graficznych – 311911 

- A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych (egz. po VI sem.) 

- A.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania (egz. po V sem.) 

- A.55 Drukowanie cyfrowe (egz. po VII sem.) 

4. Technik logistyk - 333107 

- A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, 

dystrybucji i magazynowania (egz. po IV sem.) 

- A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych (e. po VI s.) 

- A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 

(egz. po VII sem.) 

5.  Technik usług fryzjerskich - 514105 

- A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (egz. po VI sem.) 

- A.23 Projektowanie fryzur (egz. po VII sem.) 

6. Technik informatyk - 351203 

- E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeo peryferyjnych (egz. po IV sem.) 

- E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (egz. po VI sem.) 

- E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (egz. po VII s.) 

7. Technik mechanik - 311504 

- M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających (egz. po VI sem.) 

- M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeo (egz. po VII sem.) 

8. Technik pojazdów samochodowych - 311513 

- M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów 

samochodowych (egz. po VI sem.) 

- M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (e. po V s.) 

- M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (egz. po VII sem.) 

9. Technik żywienia i usług gastronomicznych - 343404 

- T.6 Sporządzanie potraw i napojów (egz. po VI sem.) 

- T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (egz. po VII sem.) 

10. Kucharz (BS1S) - 512001 

- T.6 Sporządzanie potraw i napojów (egz. po VI sem.) 

11. Mechanik pojazdów samochodowych (BS1S) - 723103 

- M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (e. po VI s.) 

12. Monter zabudowy i robót wykooczeniowych w budownictwie (BS1S) - 712905 

- B.5 Montaż systemów suchej zabudowy (egz. po III sem.) 

- B.6 Wykonywanie robót malarsko – tapeciarskich (egz. po IV sem.) 

- B.7 Wykonywanie robót posadzkarsko – okładzinowych (egz. po sem. VI) 

13. Ślusarz (BS1S) – 722204 

- M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeo i narzędzi (egz. po sem. VI) 


