Zawody i kwalifikacje wg podstaw 2012 /2017 /2019
w roku szkolnym 2019/2020
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– ślusarz,
– tapicer, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, fotograf, cukiernik,
introligator, przetwórca mięsa, rolnik,
– sprzedawca, magazynier–logistyk,
– elektryk, mechanik–monter maszyn i urządzeń, kucharz, monter sieci
instalacji i urządzeń sanitarnych, kelner, lakiernik samochodowy,
– ślusarz,
– magazynier–logistyk, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk,
monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych,
– sprzedawca, kucharz, fotograf,
– stolarz, fryzjer, mechanik–monter maszyn i urządzeń, monter zabudowy
i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik–operator pojazdów
i maszyn rolniczych, cukiernik, rolnik,
– ślusarz,
– mechanik pojazdów samochodowych, mechanik–monter maszyn i urządzeń,
monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, rolnik,
– elektryk, sprzedawca, magazynier–logistyk,
– fryzjer, kucharz, stolarz, murarz–tynkarz, operator obrabiarek skrawających,
operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, fotograf,
cukiernik, introligator, drukarz,
– ślusarz, magazynier–logistyk,
– mechanik pojazdów samochodowych, kucharz,
– sprzedawca,
– fotograf, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, cukiernik, fryzjer,
tapicer, elektryk, operator obrabiarek skrawających,
– technik ekonomista, technik logistyk,
– technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych,
– technik handlowiec, technik programista,
– technik informatyk,
– technik mechanik, technik mechatronik,
– technik ekonomista, technik automatyk,
– technik hotelarstwa, technik mechatronik,
– technik informatyk, technik mechanik,
– technik logistyk,
– technik żywienia i usług gastronomicznych,
– technik automatyk, technik organizacji reklamy,
– technik ekonomista,
– technik hotelarstwa, technik mechatronik,
– technik informatyk,
– technik logistyk,
– technik mechanik, technik żywienia i usług gastronomicznych,
– technik ekonomista, technik hotelarstwa,
– technik geodeta, technik organizacji reklamy,
– technik informatyk,
– technik logistyk,
– technik mechanik,
– technik żywienia i usług gastronomicznych,
– technik ekonomista, technik reklamy,
– technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych,
– technik informatyk, technik mechanik,
– technik logistyk,
– technik programista, technik mechatronik,

Kwalifikacje wg podstawy 2012: (klasy IV)
Technik ekonomista 331403:
A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
A.36. Prowadzenie rachunkowości
Technik geodeta 311104:
B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie
wyników pomiarów
B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką
nieruchomościami
Technik hotelarstwa 422402:
T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji
T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Technik informatyk 351203:
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Technik logistyk 333107:
A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji,
dystrybucji i magazynowania
A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach
organizacyjnych
Technik mechanik 311504 :
M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Technik organizacji reklamy 333906:
A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404:
T.06. Sporządzanie potraw i napojów
T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Kwalifikacje wg podstawy 2017: (klasy II i III)
Technik automatyk 311909:
EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej
EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej
Technik ekonomista 331403:
AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
AU.36. Prowadzenie rachunkowości
Technik hotelarstwa 422402:
TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji
TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Technik informatyk 351203:
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami
danych
Technik logistyk 333107:
AU.22. Obsługa magazynów
AU.32. Organizacja transportu
Technik mechanik 311504:
MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Technik mechatronik 311410:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Technik organizacji reklamy 333906:
AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404:
TG.07. Sporządzanie potraw i napojów
TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Kucharz 512001:
TG.07. Sporządzanie potraw i napojów
Magazynier–logistyk 432106:
AU.22. Obsługa magazynów
Rolnik 613003:
RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej
Sprzedawca 522301:
AU.20. Prowadzenie sprzedaży
Ślusarz 722204:
MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
Kwalifikacje wg podstawy 2019: (klasy I po szkole podstawowej i gimnazjum)
Technik ekonomista 331403:
EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek
organizacyjnych
Technik handlowiec 522305:
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych
Technik hotelarstwa 422402:
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
HGT.06. Realizacja usług w recepcji
Technik informatyk 351203:
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i
lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami
danych
Technik logistyk 333107:
SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.04. Organizacja transportu
Technik mechanik 311504:
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Technik mechatronik 311410:
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Technik programista 351406:
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami
danych
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
Technik reklamy 333907:
PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową
Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Kucharz 512001:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

Magazynier–logistyk 432106:
SPL.01. Obsługa magazynów
Rolnik 613003:
ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
Sprzedawca 522301:
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
Ślusarz 722204:
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

