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Technik budownictwa – zajmuje się: kierowaniem robót budowlanych, prowadzi dokumentację budowlaną, 

sprawuje nadzór budowlany; absolwent może podjąć prace w: w firmie budowlanej, w biurach projektowych, w 

organach administracji państwowej i samorządowej, prowadzić działalność gospodarczą.  

Technik geodeta – zajmuje się pomiarami geodezyjnymi, dokumentacją geodezyjną i kartograficzną, pomiarami 

terenowymi geodezyjnymi; absolwent może podjąć prace: w firmach geodezyjnych, starostwach powiatowych, 

a także ośrodkach zajmujących się dokumentacją zarówno geodezyjną, jak i kartograficzną 

Technik ochrony środowiska – zajmuje się: koordynacją prac w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni 

ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom 

zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje 

różnego rodzaju odpady; absolwent może podjąć prace: instytucje państwowe i samorządowe zajmujące się 

ochroną i monitorowaniem środowiska, ośrodki badawcze, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i sanitarnej,  

biura planowania przestrzennego.  

Technik instalacji sanitarnych – zajmuje się: projektowaniem i nadzorowaniem wykonania sieci instalacji 

wyposażenia sanitarnego domów mieszkalnych, budynków biurowych lub zakładów przemysłowych; absolwent 

może podjąć prace: w firmach projektowych, w zakładach ochrony środowiska, w przedsiębiorstwach 

wodociągów i kanalizacji, w zakładach energetyki cieplnej, w zakładach gazownictwa, w przedsiębiorstwach 

instalacyjnych. 

Technik budowy dróg – zajmuje się: zagadnieniami teorii, budowy i eksploatacji dróg i mostów, postępujące 

szybko zmiany w kraju, dynamiczny rozwój miast i ciągły rozwój motoryzacji wymagają budowy nowych i 

modernizacji istniejących układów dróg i ulic oraz mostów ; absolwent może podjąć prace: w firmach drogowych 

budujących oraz utrzymujących drogi i obiekty mostowe, w biurach projektów projektujących drogi i obiekty 

mostowe, w organach administracji państwowej i samorządowej, w wytwórniach materiałów budowlanych i 

drogowych, w laboratoriach drogowych, technik drogownictwa może założyć własną działalność gospodarczą. 

Technik robót wykończeniowych w budownictwie – zajmuje się: robotami montażowymi systemów suchej 

zabudowy, wykonywaniem robót malarskich, tapeciarskich, posadzkarskich i okładzinowych,  montażu, 

użytkowania i demontażu rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych, 

organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu robót, koordynowania prac 

związanych z robotami wykończeniowymi, organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych w obiektach 

budowlanych, sporządzania kosztorysów i ofert przetargowych robót wykończeniowych w budownictwie, 

sporządzania szkiców roboczych, stosowania programów komputerowych; absolwent może podjąć prace: 

przedsiębiorstwach budowlanych, firmach remontowo – budowlanych, spółdzielniach i wspólnotach 

mieszkaniowych, firmach zarządzających nieruchomościami, przedsiębiorstwach produkujących materiały do 

wykańczania wnętrz, firmach kosztorysowych i nadzorujących roboty wykończeniowe 

Technik dekarstwa – zajmuje się: przygotowywanie kosztorysów, organizacja i nadzór prac dekarskich, 
posługiwanie się dokumentacją projektową i wykonawczą, montaż urządzeń do pozyskiwania energii 
odnawialnej na dachu; absolwent może podjąć prace: w firmach: dekarskich, ogólnobudowlanych, 
developerskich, zajmujących się montażem fotowoltaiki, produkujących materiały budowlane. 

Stolarz – zajmuje się: pracami z drewnem i materiałami drewnopodobnymi, heblowaniem, szlifowaniem, 

lakierowaniem, bejcowaniem, sklejaniem i montowaniem poszczególnych elementów – a każde z tych zajęć 

wymaga odpowiednich przyrządów i metod obróbki; absolwent może podjąć prace: w firmach w branży 
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zajmującej się szeroko rozumianym przetwórstwem drewna, jednoosobowa działalność gospodarcza, stolarnie, 

tartak. 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – zajmuje się: robotami montażowymi systemów 

suchej zabudowy, wykonywaniem robót malarskich, tapeciarskich, posadzkarskich i okładzinowych, montażu, 

użytkowania i demontażu rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych; absolwent 

może podjąć prace: przedsiębiorstwach budowlanych, firmach remontowo – budowlanych, spółdzielniach i 

wspólnotach mieszkaniowych, jednoosobowa działalność gospodarcza.  

Murarz-tynkarz – zajmuje się: wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, 

ceramicznych i innych materiałów budowlanych, nakładaniem warstw tynkarskich (wapiennych, cementowych, 

żywicznych, alabastrowych); absolwent może podjąć prace: w firmie budowlanej na stanowiskach prac 

murarskich, tynkarskich i pomocniczych w zakładach budowlanych oraz w rzemieślniczych warsztatach 

remontowo-budowlanych; może pracować w hurtowniach budowlanych oraz zakładach produkujących 

materiały budowlane; prowadzić własną działalność gospodarczą.  

Monter sieci i instalacji sanitarnych – zajmuje się: wykonaniem sieci instalacji wyposażenia sanitarnego domów 

mieszkalnych, budynków biurowych lub zakładów przemysłowych; absolwent może podjąć prace: w firmach 

budowlanych, w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, w zakładach energetyki cieplnej, w zakładach 

gazownictwa, w przedsiębiorstwach instalacyjnych, własna działalność gospodarcza.  

Dekarz – zajmuje się: zajmuje się kryciem dachów różnymi materiałami, konserwacją dachów i ich naprawą oraz 
montażem urządzeń służących do odprowadzania wody z powierzchni dachów; absolwent może podjąć prace: w 
firmach: dekarskich, ogólnobudowlanych, zajmujących się montażem fotowoltaiki, produkujących materiały 
budowlane. 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W.S. Reymonta w Radomiu  

ul. Uniwersytecka 6, 26-600 Radom 

tel. +48.48.3310901 

fax. +48.48.3310901 

agroradom@wp.pl 

www.agroradom.edu.pl 

Technik architektury krajobrazu – zajmuje się: dobieraniem roślin ozdobnych do urządzania obiektów 
architektury krajobrazu, opracowywaniem projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu, 
urządzaniem i pielęgnowania roślinnych obiektów architektury krajobrazu, dobieraniem obiektów małej 
architektury krajobrazu do terenów zieleni, opracowywaniem projektów obiektów małej architektury krajobrazu, 
budowaniem i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu; absolwent może podjąć prace: 
przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów 
architektury krajobrazu, biurze projektowym i pracowni architektonicznej, urzędach i placówkach związanych z 
ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których 
znajdują się obiekty architektury krajobrazu, własnej działalności gospodarczej.  
 
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – zajmuje się: użytkowaniem, obsługą i naprawami pojazdów, 
maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie; absolwent może podjąć prace: przedsiębiorstwach 
technicznej obsługi wsi i rolnictwa, może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie 
świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu 
rolniczego, może prowadzić gospodarstwo rolne i podjąć działalność rolniczą jako właściciel gospodarstwa 
rolnego.  
 
Technik weterynarii – zajmuje się: Sprawuje opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i 
stacjonarnych, może podawać leki dostępne bez recepty lub zaordynowane przez lekarza weterynarii, wykonuje 
zabiegi sanitarno-higieniczne i fizykoterapeutyczne, pobiera próby do badań laboratoryjnych i wykonuje badania 
kliniczne, które są niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy. Może udzielać pierwszej pomocy zwierzętom w 
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przypadku złamań, zranień, zadławienia, niedyspozycji żołądkowo-jelitowych oraz w przypadku porodu; 
absolwent może podjąć prace: pomocnik lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt, w 
ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych, zakładach hodowli i unasieniania zwierząt, 
zakładach przetwórstwa spożywczego, w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze sanitarno-
weterynaryjnym 
 
Technik żywienia i usług gastronomicznych – zajmuje się: organizacją kompleksowo obsługę imprez 
gastronomicznych, przygotowywaniem pełnych posiłków, zarówno codziennych jak i okolicznościowych, 
przygotowaniem potrawy i napoje na przyjęcia, dbając o wysoki standard swoich usług ; absolwent może podjąć 
prace: szef kuchni, kucharz w: restauracjach, hotelach, pensjonatach, zakładach żywienia zbiorowego, 
gospodarstwach agroturystycznych i innych; kierownik do spraw żywienia w zakładach gastronomicznych. 
 
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – zajmuje się: organizują i wykonaniem prac związanych 
z montażem i obsługą systemów energetyki odnawialnej, określa warunki lokalizacji urządzeń stosowanych do 
wytwarzania energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej , planuje prace związane z montażem instalacji 
wyposażonych w urządzenia do wykorzystywania energii odnawialnej, organizuje i nadzoruje prace związane z 
montażem urządzeń stosowanych w systemach energetyki odnawialnej, wykonuje montaż urządzeń 
stosowanych do pozyskiwania energii odnawialnej, kontroluje działanie urządzeń i instalacji oraz funkcjonowanie 
systemów energetyki odnawialnej, oblicza koszty materiałów i robót instalacyjnych  ; absolwent może podjąć 
prace: na stanowiskach związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej  
na stanowiskach nadzoru technicznego nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki 
odnawialnej, w budownictwie i energetyce oraz w doradztwie energetycznym, w zakresie możliwości 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w administracji publicznej na stanowiskach nadzoru technicznego i 
obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, w szczególności w budownictwie. 
 
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych – zajmuje się: użytkowaniem, obsługą i naprawami pojazdów, 
maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie; absolwent może podjąć prace: samodzielnie podjąć i 
prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania 
i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego, może prowadzić gospodarstwo rolne i podjąć działalność 
rolniczą jako właściciel gospodarstwa rolnego.  
 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu  

ul. Wernera 22, 26-600 Radom 

tel. +48.48.3699324 

zseradom@wp.pl 

www.zse.radom.pl  

Technik rachunkowości – zajmuje się: księgowaniem i wystawianiem faktur od dostawców, rozliczaniem 

świadczeń oraz składek pobieranych przez ZUS, jak też przygotowywaniem sprawozdań czy analiz finansowych. 

Rozlicza on również wynagrodzenia, często przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego; 

absolwent może podjąć prace: różnych stanowiskach związanych z księgowością. Wiele dużych firm poszukuje 

osób o potwierdzonych umiejętnościach z tego zakresu 

Technik ekonomista – zajmuje się: planowaniem, organizacją działalności gospodarczej i prowadzeniem 

działalności gospodarczej, w tym prowadzeniem rachunkowości; absolwent może podjąć prace: 

w przedsiębiorstwach, bankach, administracji, firmach ubezpieczeniowych, biurach i rachunkowych. 

Technik logistyk – zajmuje się: planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania 

towarów od producenta do konsumenta, analizuje stan zapasów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i 

organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne; absolwent może podjąć prace: w 

przedsiębiorstwach logistycznych, produkcyjnych, farmaceutycznych, budowlanych, firmach spedycyjnych i 

transportowych, portach morskich, na kolei.  



 
Technik spedytor – zajmuje się: nadzorowaniem nad przebiegiem procesów związanych z przyjmowaniem, 

transportem, a także doręczaniem i wydawaniem przesyłek; absolwent może podjąć prace: firmach 

spedycyjnych, transportowych, logistycznych, handlowych; agencjach obsługi portów lotniczych i morskich; 

firmach kurierskich i urzędach pocztowych; agencjach celnych własna działalność gospodarcza 

Technik handlowiec – zajmuje się: organizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie produkcyjno-

usługowym i funkcjonowanie firmy handlowej. Analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz 

ich zachowań rynkowych; absolwent może podjąć prace: podjęcia pracy na średnim szczeblu zarządzania w 

przedsiębiorstwach o różnych formach własności, realizowania podstawowych funkcji handlowych w punktach 

sprzedaży detalicznej, hurtowniach, magazynach, zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia własnej firmy 

handlowej. Technik handlowiec powinien posiadać wiedzę o funkcjonowaniu rynku, potrzebach konsumentów, 

towaroznawstwie, działaniach marketingowych, technikach informatycznych, organizacji pracy w punktach 

sprzedaży, nowoczesnej rachunkowości, prawie (cywilnym i handlowym) oraz regułach współpracy z 

kontrahentami. 

Technik eksplantacji portów i terminali – zajmuje się: organizowaniem pracy na terminalach przeładunkowych, 

obsługą środków transportu w portach morskich, rzecznych, terminalach samochodowych, lotniczych oraz 

drogowych; absolwent może podjąć prace: terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych. 

Zespole Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu  

ul. Sadkowska 19, 26-600 Radom 

tel. +48.48.3448116 

fax. +48.48.3440597 

zse@elektronik.edu.pl 

www.elektronik.edu.pl 

Technik robotyki – zajmuje się: wykonywania montażu urządzeń i systemów robotyki, uruchamiania urządzeń i 
systemów robotyki, obsługi urządzeń i systemów robotyki, programowanie urządzeń i systemów robotyki, 
eksploatacja urządzeń i systemów robotyki, diagnostyka i konserwacja urządzeń i systemów robotyki; absolwent 
może podjąć prace: firmach i instytucjach wykorzystujących systemy automatyki i robotyki (np. przemysł 
chemiczny, przetwórczy, spożywczy, energetyczny, elektroniczny), firmach i instytucjach 
zajmujących się projektowaniem, programowaniem, wdrażaniem i eksploatacją systemów automatyki i robotyki 
 
Technik elektronik – zajmuje się: projektowaniem i wykonaniem instalacji sieci TVSat, TV naziemnej i kablowej, 
projektowaniem i wykonaniem instalacji lokalnych sieci komputerowych oraz administrowania tymi sieciami, 
projektowaniem i wykonaniem instalacji systemów automatyki przemysłowej, urządzeń kontroli dostępu i 
zabezpieczeń, projektowaniem i wykonaniem systemów monitoringu TV i IPTV, programowaniem, 
użytkowaniem i eksploatacją urządzeń elektronicznych, instalowaniem oprogramowania specjalistycznego, 
serwisu urządzeń elektronicznych; absolwent może podjąć prace: zakładach przemysłowych, w których są 
produkowane lub stosowane maszyny i urządzenia elektryczne; - budownictwie przy eksploatacji maszyn i 
urządzeń elektrycznych; 
 
Technik mechatronik – zajmuje się: montażem i demontażem elementów, podzespołów i zespołów 
mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych, elektrycznych i elektronicznych, eksploatacji urządzeń i 
systemów mechatronicznych, w tym: rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych, obsługi urządzeń i 
systemów mechatronicznych, projektowaniem i programowaniem urządzeń i systemów mechatronicznych, w 
tym: tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych, projektowania urządzeń i 
systemów mechatronicznych, programowania urządzeń i systemów mechatronicznych, m.in. sterowników PLC; 
absolwent może podjąć prace: przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym oraz zrobotyzowanym 
cyklu produkcyjnym np. branża Automotive, AGD. Może pracować w charakterze pracownika działu utrzymania 
ruchu bądź asystenta projektanta czy konstruktora. 
 
Technik informatyk – zajmuje się: diagnozowaniem oprogramowania, administrowaniem sieciami 
komputerowymi, projektowaniem stron internetowych, tworzeniem aplikacji internetowych, projektowaniem i 
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tworzeniem sieci komputerowe, projektowaniem bazy danych, instalowaniem oprogramowanie, korzystaniem z 
literatury technicznej, pisaniem programów w różnych językach programowania, dobieraniem sprzętu do 
konkretnych sytuacji; absolwent może podjąć prace: firmach z sektora IT, dużych korporacjach lub działach 
informatycznych różnych przedsiębiorstw. Absolwent tego kierunku, może również otworzyć własną działalność 
gospodarczą i oferować usługi informatyczne lub dystrybuować sprzęt komputerowy 
 
Technik programista – zajmuje się: projektowaniem baz danych i stron internetowych oraz programowania i 
testowania aplikacji, programowaniem w popularnych językach tj. Python, Java, JavaScript, PHP, a także 
znajomości innych języków tj. SQL (przydatnego do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 
i CSS (wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych); absolwent może podjąć prace: firmach zajmujących 
się tworzeniem aplikacji mobilnych, projektowaniem UI, modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D, firmach 
zajmujących się tworzeniem aplikacji webowych i programów desktopowych.  
 
Technik automatyk – zajmuje się: montażu urządzeń i instalacji automatyki, uruchamiania urządzeń i instalacji 
automatyki, przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń i instalacji automatyki, diagnostyki i remontu 
urządzeń i instalacji automatyki; absolwent może podjąć prace: w gałęziach gospodarki, wykorzystujących 
proces automatyzacji, w biurach projektowych, branży IT oraz w ośrodkach naukowo-badawczych. 

 
Zespole Szkół Samochodowych w Radomiu  

ul. 25 czerwca 66, 26-600 Radom 

tel. +48.48.3626553 

fax. +48.48.3635446 

sekretariat@zssradom.edu.pl 

www.zssradom.edu.pl  

Technik pojazdów samochodowych – zajmuje się: organizowaniem obsługi i naprawy pojazdów 
samochodowych, kontroluje jakość wykonanych napraw, diagnozuje podzespoły i zespoły pojazdów 
samochodowych w celu określenia przyczyn uszkodzeń i ich niedomagań, naprawia pojazdy samochodowe, 
określa stany techniczne w procesie eksploatacji samochodu, prowadzi dokumentację związaną z obsługą i 
naprawą pojazdów samochodowych, wykonuje kalkulację kosztów napraw i usług  ; absolwent może podjąć 
prace: w wyspecjalizowanych usługowych warsztatach samochodowych, w zakładach diagnostycznych i 
naprawczych oraz w stacjach obsługowo-naprawczych.  
 
Technik mechanik lotniczy – zajmuje się: obsługą techniczną płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego 
statków powietrznych, prowadzi naprawę głównych (remonty i naprawy specjalne) oraz modyfikacje statków 
powietrznych albo ich zespołów i wyposażenia lotniczego, zapewnia wykonywanie tych napraw zgodnie z 
obowiązującą dokumentacją techniczną i przy użyciu właściwych części i materiałów; utrzymuje w technicznej 
zdatności do lotu statki powietrzne, ich zespoły lub ich wyposażenie lotnicze; absolwent może podjąć 
prace:  zakładach produkcyjnych przemysłu lotniczego, w których znajdzie pracę: bezpośrednio przy produkcji 
lub remoncie podzespołów lotniczych, przy opracowaniach konstrukcyjnych i technologicznych płatowca, 
zespołów napędowych i ich podzespołów lub przy ich regeneracji i naprawach, przy obsłudze stanowisk 
pomiarowych i badawczych, przy projektowaniu narzędzi oraz opracowywaniu dokumentacji dla nich, służbach 
planistycznych i zaopatrzeniowych przemysłu lotniczego,  lotnictwie straży granicznej, policji i lotniczego 
pogotowia ratunkowego, zespołach naprawczych i obsługowych prywatnych lotnisk, aeroklubach lotniczych. 
 
Technik lotniskowych służb operacyjnych – zajmuje się: analizowaniem i przetwarzaniem informacji 
przekazywanych kontrolerowi ruchu lotniczego,  monitorowaniem stanu infrastruktury portu lotniczego, 
odczytywaniem parametrów urządzeń i profesjonalnego sprawdzania warunków pogodowych, kontrolowaniem 
i właściwej oceny sytuacji panującej na płycie lotniska  ; absolwent może podjąć prace: osoba wspomagająca 
pracę kontrolera ruchu lotniczego, możesz koordynować naziemny ruch lotniczy, w służbach utrzymania lotniska 
oraz obsłudze statków powietrznych i pasażerów, dyżurnego operacyjnego portu lotniczego.  
 
Mechanik pojazdów samochodowych – zajmuje się: obsługą, naprawą i diagnostyką pojazdów samochodowych, 
kontroluje stan technicznych zespołów i układów samochodowych, reguluje oraz sprawdza działanie pojazdu, 
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wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze pojazdów samochodowych   ; absolwent może podjąć prace: 
w fabrykach samochodów, w wyspecjalizowanych, usługowych warsztatach naprawczych, w zakładach 
diagnostycznych i naprawczych, stacjach obsługowo – naprawczych, służbach technicznych obsługi pojazdów w 
firmach transportowych.  
 
Elektromechanik pojazdów samochodowych- zajmuje się: w szczególności wykrywaniem i usuwaniem usterek 
obwodów elektrycznych i elektronicznych pojazdów, a także montażem wyposażenia dodatkowego takich jak 
alarmy, centralne zamki, sprzęt car audio i innych; absolwent może podjąć prace: zakładach 
naprawy pojazdów samochodowych, stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych, autoryzowanych 
stacjach obsługi samochodów, zakładach produkcji samochodów i części zamiennych.  
Lakiernik samochodowy- zajmuje się: malowaniem pojazdów samochodowych, renowacją i remontem 
powierzchni nadwozia samochodowego; absolwent może podjąć prace: w fabrykach samochodowych, jak i w 
warsztatach mechanicznych 
 
Blacharz samochodowy- zajmuje się: wytwarzaniem i montowaniem części nadwozi oraz za wykonywanie 
napraw blacharskich i wymianę uszkodzonych elementów pojazdu, przygotowywanie karoserii do pracy, 
naprawę uszkodzonego; absolwent może podjąć prace: w warsztatach blacharskich, możesz też podjąć własną 
działalność gospodarczą. 
 
Mechanik motocyklowy- zajmuje się: obsługą, diagnostyką, przeglądu motocykli, użytkowaniem 
specjalistycznych narzędzi i programów komputerowych, dostosowywaniem motocykla do indywidualnych 
potrzeb i preferencji, naprawą lub wymianą podzespołów, obsługą motocykli przed startem w zawodach; 
absolwent może podjąć prace: w fabrykach motocykli, warsztatach serwisowonaprawczych, sklepach i salonach 
motocyklowych lub prowadzić własna działalność gospodarcza. 
 
Kierowca mechanik – zajmuje się: prowadzeniem pojazdów samochodowych zgodnie z posiadanymi 
uprawnieniami, zajmuje się obsługą i naprawą pojazdów samochodowych, prowadzi niezbędną dokumentację w 
zakresie zadań przewozowych oraz obsługowo-naprawczych; absolwent może podjąć prace: jako kierowca w 
firmach zajmujących się transportem samochodowym, jak również jako mechanik w warsztatach 
samochodowych prowadzących obsługę i naprawy pojazdów samochodowych. 
 
Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu 

ul. Śniadeckich 5, 26-600 Radom 

tel. +48.48.3640252, +48.48.3641017 

fax. +48.48.3641015 

sekretariat@szkola-zawod-sukces.pl 

www.szkola-zawod-sukces.pl  

Technik fotografii i multimediów- zajmuje się: przygotowaniem planu zdjęciowego, rejestrowaniem obrazu, 
obróbką i publikacją obrazu, przygotowaniem materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych, 
wykonywaniem i publikacji projektów multimedialnych; absolwent może podjąć prace: usługowych, 
profesjonalnych i przemysłowych laboratoriach fotograficznych, zakładach przemysłu fotooptycznego, 
optycznego i fotochemicznego, przemyśle optoelektronicznym, komputerowym i informatycznym, 
wydawnictwach i drukarniach, telewizji i wytwórniach filmowych, laboratoriach naukowobadawczych, 
kryminalistycznych, medycznych, ośrodkach historycznych, archiwach, muzeach, agencjach prasowych, 
fotograficznych i reklamowych, redakcjach czasopism, własnym zakładzie fotograficznym.  
 
Technik usług fryzjerskich – zajmuje się: stylistą fryzur, dokonuje analizy kolorystycznej i przeprowadza zabiegi 
koloryzacji, zna zasady sprzedaży i ekspozycji artykułów fryzjerskich, potrafi je oceniać pod względem 
jakościowym i estetycznym; absolwent może podjąć prace: salonach fryzjerskich i studiach stylizacji fryzur, 
salonach wizażu i stylizacji. 
 
Technik reklamy – zajmuje się: planowaniem, realizacją i badaniem kampanii reklamowych, organizacją sesji 
zdjęciowej, pisaniem scenariusz do reklamy; absolwent może podjąć prace: agencjach reklamowych (pracownik 
obsługi klienta, pracownik działu kreatywnego, autor tekstów, sloganów, projektant grafiki, pracownik działu 
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planowania publikacji i prowadzenia badań rynkowych) działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw 
produkcyjnych i handlowych.  
 
Technik przemysłu mody – zajmuje się: projektowaniem wyrobów odzieżowych, potrafi również wykonać je 
dobierając odpowiednie materiały i urządzenia. Zajmuje się również sprzedażą i reklamą swoich wyrobów. Jest 
to zawód przyszłości, jeden z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.; absolwent może podjąć prace: w 
zakładzie produkującym odzież, salonie mody, butiku, studiu fotograficznym o profilu modowym, sklepie 
odzieżowym 
 
Technik analityk – zajmuje się: oceną jakości substratów, półproduktów i produktów przemysłowych, oprócz 
tego może współuczestniczyć w przygotowywaniu sprawozdań i opracowań dotyczących zagadnień z dziedziny 
przemysłu, inżynierii materiałowej, badań naukowych, ochrony środowiska itp.; absolwent może podjąć prace: 
w laboratoriach przemysłowych, w laboratoriach pracujących na rzecz rolnictwa, środowiska, przemysłu 
spożywczego oraz w laboratoriach klinicznych 
 
Fotograf – zajmuje się: rejestrowaniem, kopiowaniem i obróbką obrazu, organizacją prac fotograficznych; 
absolwent może podjąć prace: zakłady fotograficzne, własna działalność gospodarcza.  
 
Fryzjer – zajmuje się: stylistą fryzur, dokonuje analizy kolorystycznej i przeprowadza zabiegi koloryzacji, zna 
zasady sprzedaży i ekspozycji artykułów fryzjerskich, potrafi je oceniać pod względem jakościowym i 
estetycznym; absolwent może podjąć prace: salonach fryzjerskich, studiach wizażu, własna działalność 
gospodarcza. 
 
Krawiec – zajmuje się: szyciem ubrań, projektowaniem odzieży, rozróżnianiem technik szycia oraz rodzajów 
materiałów, używaniem narzędzi i sposób szycia do rodzaju materiału; absolwent może podjąć prace: zakładach 
krawieckich, szwalniach, własna działalność gospodarcza.  
 

Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu  

św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom 

tel. +48.48.3662996 

fax. +48.48.3662996 

szkola@zssih.radom.pl 

www.zssih.radom.pl  

Technik hotelarstwa – zajmuje się: organizacją i świadczeniem usług noclegowych, gastronomicznych oraz 
innych związanych z pobytem gościa w obiekcie noclegowym; absolwent może podjąć prace: recepcjonisty, 
concierg-a, specjalisty ds. organizacji usług gastronomicznych, specjalisty ds. obsługi gości, specjalisty ds. obsługi 
apartamentów, pracownika działu służby pięter, koordynatora obsługi pięter, organizatora usług 
konferencyjnych.  
Technik organizacji turystyki – zajmuje się: organizowaniem działalności turystycznej, organizowaniem imprez 
i usług turystycznych, obsługiwaniem klientów korzystających z usług turystycznych, rozliczaniem imprez i usług 
turystycznych; absolwent może pojąć pracę: w przedsiębiorstwach, gdzie świadczone są usługi turystyczno – 
hotelarsko – gastronomiczne 
 
Technik usług kelnerskich – zajmuje się: wykonywaniem czynności związane z fachową i kompleksową obsługą 
gości w zakładach gastronomicznych, obsługą przyjęć okolicznościowych, kelnerską obsługą gości w pokoju 
hotelowym, obsługą kongresów, targów, wystaw, spotkań, konferencji i innych imprez oraz świadczeniem 
gastronomicznych usług cateringowych dla gości poza zakładem, tj. w pomieszczeniach przewoźników, klienta, 
plenerze; absolwent może podjąć prace: hotelach i pensjonatach turystycznych, restauracjach, kawiarniach, 
ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, agroturystyce. 
 
Technik technologii żywności – zajmuje się: poznaje sztuki kulinarnej pod kierunkiem doświadczonych 
nauczycieli zawodu i specjalistów ze znanych restauracji i hoteli, produkuje dania o niepowtarzalnych smakach 
i nowoczesnych dekoracjach, tworzy własne receptury potraw i napojów, poszerza wiedzę z zakresu dietetyki 
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oraz zdrowej i ekologicznej żywności, zdobywa doświadczenie od znanych szefów kuchni; absolwent może podjąć 
prace: prowadzić własną działalność gastronomiczną, podjąć pracę w restauracji, kawiarni, hotelu, gospodzie, 
pubie, koktajl barze, być zatrudnionym w kurortach wypoczynkowych, sanatoriach, Spa & Wellness, pracować 
w firmach zajmujących się produkcją wyrobów spożywczych, po zdobyciu doświadczenia, awansować na 
stanowisko szefa kuchni.  
 
Kucharz – zajmuje się: poznaje sekrety sztuki kulinarnej pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli zawodu 
i specjalistów ze znanych restauracji i hoteli, produkuje wyroby kulinarne o niepowtarzalnych smakach 
i nowoczesnych dekoracjach, poznaje kuchnie i tradycje kulinarne innych narodów, poznaje nowe metody 
produkcji kulinarnej łączące tradycję z nowoczesnością, rozwija swój talent pod okiem mistrzów kuchni; 
absolwent może podjąć prace: w zakładach gastronomicznych w Polsce i na świecie, prowadzić własną 
działalność gastronomiczną.  
 
Cukiernik – zajmuje się: poznawaniem sekretów sztuki cukierniczej, produkuje wyroby cukiernicze 
o niepowtarzalnych smakach i nowoczesnych dekoracjach, tworzy własne receptury ciastkarskie i cukiernicze, 
poszerza wiedzę z zakresu dietetyki oraz zdrowej i ekologicznej żywności; absolwent może podjąć prace: 
prowadzić własną działalność cukierniczą, pracować w cukierniach, kawiarniach, hotelach i restauracjach.  
 
Piekarz – zajmuje się: przygotowywaniem surowców do produkcji wyrobów piekarskich, sporządzaniem 
półproduktów piekarskich, dzieleniem ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie, przeprowadzaniem 
rozrostu oraz wypieku pieczywa, obsługiwaniem maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów 
piekarskich; absolwent może podjąć prace: piekarniach, zakładach produkcyjnych przemysłu piekarniczego, 
własna działalność gospodarcza.  
 
Przetwórca mięsny - zajmuje się: rozbiorem i wykrawaniem mięsa, magazynowaniem i przygotowywaniem mięsa 
do dystrybucji, wykonywaniem prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych, 
magazynowaniem i przygotowywaniem przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji; absolwent może 
podjąć prace: masarnie, zakłady przetwórstwa mięsnego, własna działalność gospodarcza. 
 

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu  

ul. Limanowskiego 26/30/26/30, 26-600 Radom 

tel. +48.48.3628185, +48.48.3628596 

fax. +48.48.3628185 

zst@zst-radom.edu.pl 

www.zst-radom.edu.pl 

Technik programista – zajmuje się: projektowaniem baz danych i stron internetowych oraz programowania i 
testowania aplikacji, programowaniem w popularnych językach tj. Python, Java, JavaScript, PHP, a także 
znajomości innych języków tj. SQL (przydatnego do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 
i CSS (wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych); absolwent może podjąć prace: firmach zajmujących 
się tworzeniem aplikacji mobilnych, projektowaniem UI, modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D, firmach 
zajmujących się tworzeniem aplikacji webowych i programów desktopowych.  
 
Technik informatyk – zajmuje się: diagnozowaniem oprogramowania, administrowaniem sieciami 
komputerowymi, projektowaniem stron internetowych, tworzeniem aplikacji internetowych, projektowaniem i 
tworzeniem sieci komputerowe, projektowaniem bazy danych, instalowaniem oprogramowanie, korzystaniem z 
literatury technicznej, pisaniem programów w różnych językach programowania, dobieraniem sprzętu do 
konkretnych sytuacji; absolwent może podjąć prace: firmach z sektora IT, dużych korporacjach lub działach 
informatycznych różnych przedsiębiorstw. Absolwent tego kierunku, może również otworzyć własną działalność 
gospodarczą i oferować usługi informatyczne lub dystrybuować sprzęt komputerowy 
 
Technik mechanik – zajmuje się: pozdawaniem obliczać, projektować i wytwarzać wyroby w procesach produkcji 
jednostkowej i masowej oraz w eksploatacji maszyn i urządzeń. Posiądzie umiejętności posługiwania się 
klasycznymi obrabiarkami, ale także obrabiarkami sterowanymi numerycznie; absolwent może podjąć prace: w 
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zakładach mechanicznych przy obsłudze obrabiarek standardowych i sterowanych numerycznie, w zakładach 
energetycznych, naprawczych oraz biurach konstrukcyjnych i projektowych. 
 
Technik mechatronik – zajmuje się: montażem i demontażem elementów, podzespołów i zespołów 
mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych, elektrycznych i elektronicznych, eksploatacji urządzeń i 
systemów mechatronicznych, w tym: rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych, obsługi urządzeń i 
systemów mechatronicznych, projektowaniem i programowaniem urządzeń i systemów mechatronicznych, w 
tym: tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych, projektowania urządzeń i 
systemów mechatronicznych, programowania urządzeń i systemów mechatronicznych, m.in. sterowników PLC; 
absolwent może podjąć prace: przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym oraz zrobotyzowanym 
cyklu produkcyjnym np. branża Automotive, AGD. Może pracować w charakterze pracownika działu utrzymania 
ruchu bądź asystenta projektanta czy konstruktora. 
 
Technik elektryk – zajmuje się: projektowaniem i konstruowaniem, produkcją, montażu, eksploatacji, naprawą i 
utrzymywaniem w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią 
elektryczną; absolwent może podjąć pracę: firmach budowlanych, zakłady energetyczne i serwisujące urządzenia 
AGD, firmach instalujących fotowoltanikę.  
 
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej- zajmuje się: z zakresu montażu i demontażu urządzeń do 
pozyskiwania energii odnawialnej, badania i kontroli pracy urządzeń OZE, konserwacji oraz naprawy tych 
instalacji, sporządzania kosztorysów oraz ofert przetargowych z wykorzystaniem zaawansowanych 
komputerowych programów obliczeniowych i graficznych; absolwent może podjąć prace: w przedsiębiorstwach 
zajmujących się montażem kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę 
oraz w serwisach ich obsługi, zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną i 
cieplną, działach obsługi inwestycji związanych z wdrażaniem odnawialnych źródeł energii, biogazowniach i 
ciepłowniach geotermalnych.  
 
Technik energetyk – zajmuje się: montażem, demontażem i eksploatacją urządzeń wytwarzających ciepło i prąd 
elektryczny, wykonywania zadań związanych z remontowaniem i eksploatacją maszyn energetycznych 
stosowanych w elektrociepłowniach i elektrowniach oraz będzie znał podstawowe procesy termodynamiczne 
zachodzące w maszynach energetycznych, a także sposoby sterowania tymi urządzeniami; absolwent może 
podjąć prace: elektrociepłowniach, elektrowniach, zakładach energetycznych, sieciach elektroenergetycznych i 
placówkach zajmujących się sprzedażą i dystrybucją urządzeń energetycznych.  
 
Elektryk – zajmuje się: Projektowanie, montaż, naprawa i diagnozowanie instalacji elektrycznych; absolwent 
może podjąć prace: w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, 
eksploatujących energię elektryczną, produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt 
elektryczny powszechnego użytku 
 
Operator obrabiarek skrawających - zajmuje się: szeroko pojętą obróbką metali na obrabiarkach sterowanych 
numerycznie CNC i obrabiarkach klasycznych; absolwent może podjąć prace: w zakładach mechanicznych przy 
obsłudze obrabiarek standardowych i sterowanych numerycznie, w zakładach naprawczych, przy wytwarzaniu 
elementów wykonywanych z wysoką dokładnością obróbki jak np. przyrządy pomiarowe czy optyczne 
 

Zespół Szkół Zawodowych im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu 

Al. Grzecznarowskiego 2, 26-600 Radom 

tel. +48.48.3635700 

zszhubal@hubal.radom.pl 

www.hubal.radom.pl 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej – zajmuje się: przygotowaniem materiałów do drukowania, obsługą różnego 
rodzaju programów graficznych i do składu komputerowego, obróbką materiałów graficznych, wykonuje i 
publikuje internetowe projektu multimedialne w tym banery czy strony internetowe; absolwent może podjąć 
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prace: drukarniach na stanowisku drukarza, technologa, biurach projektowych, firmach zajmujących się usługami 
poligraficznymi, wydawnictwach i agencjach reklamowych, firmach handlowych branży poligraficznej. 
 
Technik spawalnictwa – zajmuje się: łączeniem materiałów różnymi metodami spawalniczymi, organizuje, 
nadzoruje, wykonuje prace związane z łączeniem, cięciem i zgrzewaniem materiałów oraz projektowaniem, 
wytwarzaniem, eksploatacją i utrzymaniem w ruchu różnego rodzaju maszyn i urządzeń mechanicznych; 
absolwent może podjąć prace: w budownictwie przemysłowym, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją 
urządzeń technicznych, zakładach usługowo-naprawczych jako specjalista z zakresu łączenia mebli, na 
stanowiskach nadzoru technicznego, jako technolog, konstruktor, organizator procesu wytwarzania maszyn i 
urządzeń, jako kontroler jakości.  
 
Technik usług fryzjerskich – zajmuje się: stylistą fryzur, dokonuje analizy kolorystycznej i przeprowadza zabiegi 
koloryzacji, zna zasady sprzedaży i ekspozycji artykułów fryzjerskich, potrafi je oceniać pod względem 
jakościowym i estetycznym; absolwent może podjąć prace: salonach fryzjerskich i studiach stylizacji fryzur, 
salonach wizażu i stylizacji. 
 
Technik reklamy – zajmuje się: planowaniem, realizacją i badaniem kampanii reklamowych, organizacją sesji 
zdjęciowej, pisaniem scenariusz do reklamy; absolwent może podjąć prace: agencjach reklamowych (pracownik 
obsługi klienta, pracownik działu kreatywnego, autor tekstów, sloganów, projektant grafiki, pracownik działu 
planowania publikacji i prowadzenia badań rynkowych) działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw 
produkcyjnych i handlowych.  
 
Technik mechanik – zajmuje się: pozdawaniem obliczać, projektować i wytwarzać wyroby w procesach produkcji 
jednostkowej i masowej oraz w eksploatacji maszyn i urządzeń. Posiądzie umiejętności posługiwania się 
klasycznymi obrabiarkami, ale także obrabiarkami sterowanymi numerycznie; absolwent może podjąć prace: w 
zakładach mechanicznych przy obsłudze obrabiarek standardowych i sterowanych numerycznie, w zakładach 
energetycznych, naprawczych oraz biurach konstrukcyjnych i projektowych. 
 
Technik lotniskowych służb operacyjnych – zajmuje się: analizowaniem i przetwarzaniem informacji 
przekazywanych kontrolerowi ruchu lotniczego,  monitorowaniem stanu infrastruktury portu lotniczego, 
odczytywaniem parametrów urządzeń i profesjonalnego sprawdzania warunków pogodowych, kontrolowaniem 
i właściwej oceny sytuacji panującej na płycie lotniska  ; absolwent może podjąć prace: osoba wspomagająca 
pracę kontrolera ruchu lotniczego, możesz koordynować naziemny ruch lotniczy, w służbach utrzymania lotniska 
oraz obsłudze statków powietrznych i pasażerów, dyżurnego operacyjnego portu lotniczego.  
 
Technik eksploatacji portów i terminali- zajmuje się: zabezpieczaniem załadunku bagażu i towarów poprzez 
sortowanie i oznaczanie etykietami, dba o sprzęt załadunkowy, obsługuje podróżnych na lotnisku, logistyką w 
portach lotniczych; absolwent może podjąć prace: w przedsiębiorstwach lotniczych i samochodowych, 
kolejowych oraz portach morskich, przedsiębiorstwach spedycyjnych krajowych i zagranicznych, przy obsłudze 
systemów informatycznych w organizacji pracy portów i terminali.  
 
Elektromechanik pojazdów samochodowych- zajmuje się: w szczególności wykrywaniem i usuwaniem usterek 
obwodów elektrycznych i elektronicznych pojazdów, a także montażem wyposażenia dodatkowego takich jak 
alarmy, centralne zamki, sprzęt car audio i innych; absolwent może podjąć prace: zakładach 
naprawy pojazdów samochodowych, stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych, autoryzowanych 
stacjach obsługi samochodów, zakładach produkcji samochodów i części zamiennych. 
 
Lakiernik samochodowy- zajmuje się: malowaniem pojazdów samochodowych, renowacją i remontem 
powierzchni nadwozia samochodowego; absolwent może podjąć prace: w fabrykach samochodowych, jak i w 
warsztatach mechanicznych 
 
Fryzjer – zajmuje się: stylistą fryzur, dokonuje analizy kolorystycznej i przeprowadza zabiegi koloryzacji, zna 
zasady sprzedaży i ekspozycji artykułów fryzjerskich, potrafi je oceniać pod względem jakościowym i 
estetycznym; absolwent może podjąć prace: salonach fryzjerskich, studiach wizażu, własna działalność 
gospodarcza. 



 
 
Operator obrabiarek skrawających - zajmuje się: szeroko pojętą obróbką metali na obrabiarkach sterowanych 
numerycznie CNC i obrabiarkach klasycznych; absolwent może podjąć prace: w zakładach mechanicznych przy 
obsłudze obrabiarek standardowych i sterowanych numerycznie, w zakładach naprawczych, przy wytwarzaniu 
elementów wykonywanych z wysoką dokładnością obróbki jak np. przyrządy pomiarowe czy optyczne 
 
Mechanik pojazdów samochodowych – zajmuje się: obsługą, naprawą i diagnostyką pojazdów samochodowych, 
kontroluje stan technicznych zespołów i układów samochodowych, reguluje oraz sprawdza działanie pojazdu, 
wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze pojazdów samochodowych   ; absolwent może podjąć prace: 
w fabrykach samochodów, w wyspecjalizowanych, usługowych warsztatach naprawczych, w zakładach 
diagnostycznych i naprawczych, stacjach obsługowo – naprawczych, służbach technicznych obsługi pojazdów w 
firmach transportowych.  
 
Blacharz samochodowy- zajmuje się: wytwarzaniem i montowaniem części nadwozi oraz za wykonywanie 
napraw blacharskich i wymianę uszkodzonych elementów pojazdu, przygotowywanie karoserii do pracy, 
naprawę uszkodzonego; absolwent może podjąć prace: w warsztatach blacharskich, możesz też podjąć własną 
działalność gospodarczą. 
 
Mechanik precyzyjny - zajmuje się: montażem mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych, przyrządów 
pomiarowych oraz urządzeń pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych, naprawa mechanizmów maszyn i 
urządzeń precyzyjnych, hydraulicznych i elektrycznych; absolwent może podjąć prace: w przedsiębiorstwach 
przemysłu maszynowego, elektromaszynowego i elektrycznego, w warsztatach naprawczych, w serwisach 
przedsiębiorstw produkcyjnych, budowlanych i instalacyjno-remontowych. 
 
Zespół Szkół Plastycznych im. J. Brandta w Radomiu 
 
Al. J. Grzecznarowskiego 13 
26-600 Radom 
tel. 048 340 28 38 
www.plastyk.radom.pl 
e-mail: plastyk@plastyk.radom.pl 
 
LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH wchodzi w skład Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu. 
Szkoła kształci młodzież uzdolnioną plastycznie. Nauka w Liceum Sztuk Plastycznych trwa 5 lat 
i kończy się egzaminem dyplomowym oraz maturalnym. Program nauczania obejmuje przedmioty 
ogólnokształcące oraz artystyczne w specjalnościach: techniki rzeźbiarskie, projektowanie graficzne, ceramika 
artystyczna i tkanina artystyczna. Kształcenie artystyczne młodzieży odbywa się na zajęciach rysunku i malarstwa, 
rzeźby, podstaw projektowania, projektowania multimedialnego, podstaw fotografii i filmu oraz historii sztuki. 
Pierwszym nauczanym językiem nowożytnym jest język angielski, drugim język niemiecki. 
Przedmiotami realizowanymi na poziomie rozszerzonym, obowiązkowymi dla wszystkich uczniów są historia 
sztuki oraz język angielski. 
  

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży 

Ul. Błazińska 5 
27 - 100 Iłża 
Telefon: (48) 6163037, Fax: (48) 6163037 
e-mail: zspilza@zspilza.pl 
www.zspilza.pl  
 
Technik informatyk – zajmuje się: diagnozowaniem oprogramowania, administrowaniem sieciami 
komputerowymi, projektowaniem stron internetowych, tworzeniem aplikacji internetowych, projektowaniem i 
tworzeniem sieci komputerowe, projektowaniem bazy danych, instalowaniem oprogramowanie, korzystaniem z 
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literatury technicznej, pisaniem programów w różnych językach programowania, dobieraniem sprzętu do 
konkretnych sytuacji; absolwent może podjąć prace: firmach z sektora IT, dużych korporacjach lub działach 
informatycznych różnych przedsiębiorstw. Absolwent tego kierunku, może również otworzyć własną działalność 
gospodarczą i oferować usługi informatyczne lub dystrybuować sprzęt komputerowy 
 
Technik ekonomista – zajmuje się: planowaniem, organizacją działalności gospodarczej i prowadzeniem 
działalności gospodarczej, w tym prowadzeniem rachunkowości; absolwent może podjąć prace: 
w przedsiębiorstwach, bankach, administracji, firmach ubezpieczeniowych, biurach i rachunkowych. 
 
Technik pojazdów samochodowych – zajmuje się: diagnozowaniem stanu technicznego pojazdów 
samochodowych, obsługiwaniem i naprawą pojazdów samochodowych, organizowania i nadzorowania obsługi 
pojazdów samochodowych; absolwent może pojąć pracę: w warsztacie samochodowym, w zakładach produkcji 
samochodów, w salonach sprzedaży samochodów, w stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych, w 
sklepach i hurtowniach motoryzacyjnych, w przedsiębiorstwach transportu samochodowego, w zakładach 
likwidacji pojazdów samochodowych, na stacjach paliw, w innych zakładach związanych z szeroko pojętą 
motoryzacją, mogą prowadzić również własną działalność gospodarczą.  
 
Technik organizacji turystyki – zajmuje się: organizowaniem działalności turystycznej, organizowaniem imprez 
i usług turystycznych, obsługiwaniem klientów korzystających z usług turystycznych, rozliczaniem imprez i usług 
turystycznych; absolwent może pojąć pracę: w przedsiębiorstwach, gdzie świadczone są usługi turystyczno – 
hotelarsko – gastronomiczne.  
 
Technik elektryk – zajmuje się: projektowaniem i konstruowaniem, produkcją, montażu, eksploatacji, naprawą i 
utrzymywaniem w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią 
elektryczną; absolwent może podjąć pracę: firmach budowlanych, zakłady energetyczne i serwisujące urządzenia 
AGD, firmach instalujących fotowoltanikę.  
 
Technik spawalnictwa – zajmuje się: wykonywaniem połączenia spawane różnymi metodami spawalniczymi: 
spawanie w osłonie gazów ochronnych MIG/MAG i TIG, spawanie gazowe, spawanie elektryczne, 
zaprojektowaniem połączenia konstrukcyjne oraz części maszyn przy pomocy oprogramowania typu CAD, oceną 
złączy spawanych i obsługuje urządzenia kontrolno-pomiarowe; absolwent może podjąć pracę: w budownictwie 
przemysłowym, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych, zakładach usługowo-
naprawczych jako specjalista z zakresu łączenia metali, na stanowiskach nadzoru technicznego, jako technolog, 
konstruktor, organizator przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, jako kontroler jakości, 
konserwator i pracownik z zakresu utrzymania ruchu. 
 
Mechanik pojazdów samochodowych – zajmuje się: obsługą, naprawą i diagnostyką pojazdów samochodowych, 
kontroluje stan technicznych zespołów i układów samochodowych, reguluje oraz sprawdza działanie pojazdu, 
wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze pojazdów samochodowych   ; absolwent może podjąć prace: 
w fabrykach samochodów, w wyspecjalizowanych, usługowych warsztatach naprawczych, w zakładach 
diagnostycznych i naprawczych, stacjach obsługowo – naprawczych, służbach technicznych obsługi pojazdów w 
firmach transportowych.  
 
Elektryk – zajmuje się: Projektowanie, montaż, naprawa i diagnozowanie instalacji elektrycznych; absolwent 
może podjąć prace: w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, 
eksploatujących energię elektryczną, produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt 
elektryczny powszechnego użytku 
 
Cukiernik – zajmuje się: poznawaniem sekretów sztuki cukierniczej, produkuje wyroby cukiernicze 
o niepowtarzalnych smakach i nowoczesnych dekoracjach, tworzy własne receptury ciastkarskie i cukiernicze, 
poszerza wiedzę z zakresu dietetyki oraz zdrowej i ekologicznej żywności; absolwent może podjąć prace: 
prowadzić własną działalność cukierniczą, pracować w cukierniach, kawiarniach, hotelach i restauracjach.  
 
Piekarz – zajmuje się: przygotowywaniem surowców do produkcji wyrobów piekarskich, sporządzaniem 
półproduktów piekarskich, dzieleniem ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie, przeprowadzaniem 



 
rozrostu oraz wypieku pieczywa, obsługiwaniem maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów 
piekarskich; absolwent może podjąć prace: piekarniach, zakładach produkcyjnych przemysłu piekarniczego, 
własna działalność gospodarcza.  
 
Fryzjer – zajmuje się: stylistą fryzur, dokonuje analizy kolorystycznej i przeprowadza zabiegi koloryzacji, zna 
zasady sprzedaży i ekspozycji artykułów fryzjerskich, potrafi je oceniać pod względem jakościowym i 
estetycznym; absolwent może podjąć prace: salonach fryzjerskich, studiach wizażu, własna działalność 
gospodarcza. 
 
Stolarz – zajmuje się: pracami z drewnem i materiałami drewnopodobnymi, heblowaniem, szlifowaniem, 
lakierowaniem, bejcowaniem, sklejaniem i montowaniem poszczególnych elementów – a każde z tych zajęć 
wymaga odpowiednich przyrządów i metod obróbki; absolwent może podjąć prace: w firmach w branży 
zajmującej się szeroko rozumianym przetwórstwem drewna, jednoosobowa działalność gospodarcza, stolarnie, 
tartak. 
 
Wędliniarz – zajmuje się: ubojem zwierząt rzeźnych (czyli takich, które są hodowane w celu pozyskiwania z nich 
mięsa, np. świnie, owce, krowy, drób, króliki) oraz dzieleniem ich tusz na części; absolwent może podjąć pracę: 
zakładach przetwórstwa mięsnego, zakładach garmażeryjnych, ubojniach, własna działalność gospodarcza,  
 
Fotograf - zajmuje się: przygotowaniem planu zdjęciowego, rejestrowaniem obrazu, obróbką i publikacją obrazu, 
przygotowaniem materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych, wykonywaniem i publikacji 
projektów multimedialnych; absolwent może podjąć prace: usługowych, profesjonalnych i przemysłowych 
laboratoriach fotograficznych, zakładach przemysłu fotooptycznego, optycznego i fotochemicznego, przemyśle 
optoelektronicznym, komputerowym i informatycznym, wydawnictwach i drukarniach, telewizji i wytwórniach 
filmowych, laboratoriach naukowobadawczych, kryminalistycznych, medycznych, ośrodkach historycznych, 
archiwach, muzeach, agencjach prasowych, fotograficznych i reklamowych, redakcjach czasopism, własnym 
zakładzie fotograficznym.  
 
Sprzedawca – zajmuje się: bezpośrednią i pośrednią obsługą klientów w handlu detalicznym i hurtowym; 
absolwent znajdzie prace w: w sklepach, hurtowniach i supermarketach, osoby realizujące czynności kupna i 
sprzedaży w imieniu firmy lub przedsiębiorstwa.  

 

 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach 
 
Aleja Jana Pawła II 7 
26-670 Pionki 
tel. sekretariat +48 612 15 24 
fax. +48 612 15 22 
e-mali: ckziu.pionki@gmail.com 
ckziu@ckziupionki.pl  
 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej – zajmuje się: przygotowaniem materiałów do drukowania, obsługą różnego 

rodzaju programów graficznych i do składu komputerowego, obróbką materiałów graficznych, wykonuje i 

publikuje internetowe projektu multimedialne w tym banery czy strony internetowe; absolwent może podjąć 

prace: drukarniach na stanowisku drukarza, technologa, biurach projektowych, firmach zajmujących się usługami 

poligraficznymi, wydawnictwach i agencjach reklamowych, firmach handlowych branży poligraficznej. 

Technik mechanik – zajmuje się: pozdawaniem obliczać, projektować i wytwarzać wyroby w procesach produkcji 
jednostkowej i masowej oraz w eksploatacji maszyn i urządzeń. Posiądzie umiejętności posługiwania się 
klasycznymi obrabiarkami, ale także obrabiarkami sterowanymi numerycznie; absolwent może podjąć prace: w 
zakładach mechanicznych przy obsłudze obrabiarek standardowych i sterowanych numerycznie, w zakładach 
energetycznych, naprawczych oraz biurach konstrukcyjnych i projektowych. 
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Technik logistyk – zajmuje się: planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania 

towarów od producenta do konsumenta, analizuje stan zapasów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i 

organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne; absolwent może podjąć prace: w 

przedsiębiorstwach logistycznych, produkcyjnych, farmaceutycznych, budowlanych, firmach spedycyjnych i 

transportowych, portach morskich, na kolei.  

Technik żywienia i usług gastronomicznych – zajmuje się: zorganizować kompleksowo obsługę imprez 
gastronomicznych, przygotowywaniem pełnych posiłków, zarówno codziennych jak i okolicznościowych, 
przygotowuje również potrawy i napoje na przyjęcia, dbając o wysoki standard swoich usług; absolwent znajdzie 
pracę: zakładach gastronomicznych, hotelach, stołówkach, przedsiębiorstwach zajmujących się żywieniem.  

Technik organizacji turystyki – zajmuje się: organizowaniem działalności turystycznej, organizowaniem imprez 
i usług turystycznych, obsługiwaniem klientów korzystających z usług turystycznych, rozliczaniem imprez i usług 
turystycznych; absolwent może pojąć pracę: w przedsiębiorstwach, gdzie świadczone są usługi turystyczne – 
hotelarsko – gastronomiczne 
 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – zajmuje się: robotami montażowymi systemów 
suchej zabudowy, wykonywaniem robót malarskich, tapeciarskich, posadzkarskich i okładzinowych, montażu, 
użytkowania i demontażu rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych; absolwent 
może podjąć prace: przedsiębiorstwach budowlanych, firmach remontowo – budowlanych, spółdzielniach i 
wspólnotach mieszkaniowych, jednoosobowa działalność gospodarcza.  

Ślusarz – zajmuje się: naprawianiem elementów pojazdów, w tym np. zamków, blokad, podnośników szyb, 
mechanizmów regulowania foteli itp., a także awaryjnym otwieraniem samochodów, ślusarz sprzętu domowego 
– zgodnie z nazwą odpowiada za naprawianie metalowych części urządzeń wykorzystywanych w domu; 
absolwent może podjąć pracę: na stanowiskach robotniczych w przedsiębiorstwach z dziedziny szeroko pojętej 
mechaniki, obróbki metalu, warsztatach naprawczych lub prowadzić własną działalność gospodarczą. 

Kucharz – zajmuje się: poznaje sekrety sztuki kulinarnej pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli zawodu 
i specjalistów ze znanych restauracji i hoteli, produkuje wyroby kulinarne o niepowtarzalnych smakach 
i nowoczesnych dekoracjach, poznaje kuchnie i tradycje kulinarne innych narodów, poznaje nowe metody 
produkcji kulinarnej łączące tradycję z nowoczesnością, rozwija swój talent pod okiem mistrzów kuchni; 
absolwent może podjąć prace: w zakładach gastronomicznych w Polsce i na świecie, prowadzić własną 
działalność gastronomiczną.  

 

 


