
TECHNIK BUDOWNICTWA  (profil ogólnobudowlany)
                                                Zawód szkolny - czas trwania nauki 4 lata

ABSOLWENT KOŃCZĄCY KIERUNEK TECHNIK 
BUDOWNICTWA ZNAJDZIE PRACĘ W:
 przedsiębiorstwach budowlanych;
 pracowniach konserwacji zabytków;
 spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach mieszkaniowych;
 urzędach gminy i miasta;
 biurach projektów;
 instytutach naukowo – badawczych;
 hurtowniach materiałów i maszyn budowlanych.
 Ponadto po zdobyciu uprawnień budowlanych może pracować    

na stanowiskach kierowniczych (np. jako kierownik budowy).
 Może również prowadzić własną działalność gospodarczą          

w branży budowlanej.

CZYM ZAJMUJE SIĘ TECHNIK BUDOWNICTWA

Organizuje i kontroluje:
 prace związane z zagospodarowaniem terenu budowy; 
 roboty ziemne; 
 roboty budowlane stanu surowego i wykończeniowe; 
 roboty mające na celu utrzymanie obiektów budowlanych oraz ich przebudowę i rozbiórkę.

JAKIE ZADANIA ZAWODOWE WYKONUJE TECHNIK BUDOWNICTWA  

 Organizuje i prowadzi roboty budowlane – m.in. zbrojarskie i betoniarskie;
 kieruje pracą zespołów – brygad budowlanych;
 opracowuje elementy dokumentacji budowlanej (obliczeniowej i rysunkowej);
 prowadzi dokumentację budowy;
 sporządza kosztorys przedmiaru i obmiaru robót;
 wykonuje oznaczenia technicznych materiałów i wyrobów budowlanych;          
 wykonuje inwentaryzację i wycenę obiektów;
 organizuje i prowadzi prace remontowe;
 prowadzi rozliczenia za robociznę i materiały oraz rozliczenia z inwestorem.
                                                                                                                                         

GDZIE ZNAJDZIESZ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ

L.p. Nazwa zakładu pracy i właściciel Adres i dane kontaktowe

1. Zakład Budowlany Dzida i Zaręba spółka jawna,            
Leon Dzida i Tadeusz Zaręba

ul. Pionierów 4b,                                    
84 – 300 Lębork                                 
tel.: 59 862 16 51

2. Usługi Ogólnobudowlane Mabbud, Bożena Majer Garczegorze 19,                                     
84 – 351 Nowa Wieś Lęborska         
tel.: 691 405 208

 Klasa technik budownictwa (profil ogólnobudowlany), jest propozycją zarówno dla chłopców jak i dziewcząt.
 Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może podjąć studia inżynierskie, np. na kierunku budownictwo lądowe.



TECHNIK LOGISTYK (profil wojskowy)
                                                Zawód szkolny - czas trwania nauki 4 lata

ABSOLWENT KOŃCZĄCY KIERUNEK TECHNIK 
LOGISTYK ZNAJDZIE PRACĘ:
 w większych i mniejszych firmach logistycznych, przewozowych 

i spedycyjnych, organizujących magazynowanie i transport 
różnych towarów w kraju oraz za granicą;

 w służbach mundurowych (np. pod kątem organizowania              
transportu, zaopatrzenia);

 w biurach podróży;
 w firmach kurierskich;
 w zakładach komunikacji miejskiej;
 na kolei;
 na lotniskach;
 w portach;
 w firmach zajmujących się wywozem i segregacją odpadów 

komunalnych.

CZYM ZAJMUJE SIĘ TECHNIK LOGISTYK

Organizuje i nadzoruje przepływy zasobów (towarów a także grup ludzi) i informacji:
 w procesach produkcji;
 w procesach dystrybucji;
 w procesach magazynowania i transportu;
 w jednostkach organizacyjnych i administracyjnych.

JAKIE ZADANIA ZAWODOWE WYKONUJE TECHNIK LOGISTYK  
    
 Dobiera sposób zaopatrzenia materiałowego do potrzeb systemu produkcyjnego;
 dobiera system odprowadzania i neutralizacji odpadów powstałych w procesie produkcji;
 sporządza dokumenty dotyczące przepływów produkcyjnych;
 organizuje czynności związane z przygotowaniem ładunku do przewozu i przechowywania;
 dobiera opakowania do rodzaju produktów, potrzeb klienta i środków transportu;
 nadzoruje przebieg procesów magazynowych;
 ustala ceny usług magazynowych;
 sporządza dokumentację magazynową;
 wybiera kontrahentów według przyjętych kryteriów;
 planuje etapy dystrybucji;
 opracowuje harmonogramy wykonania procesu transportowego;
 ustala cenę usługi transportowej
 sporządza dokumenty dotyczące przepływu (np. towarów) między ogniwami kanału dystrybucji w języku 

polskim i języku obcym.
                                                                                                                                         
GDZIE ZNAJDZIESZ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ

L.p. Nazwa zakładu pracy i właściciel Adres i dane kontaktowe

1. Meyn Polska sp. z o.o., Dariusz Karaś ul. Sportowa 24, 84 – 300 Lębork     
tel.: 59/863 45 00

2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe 
HRYN – BUD, Andrzej Hrycyk

ul. Gliniana 17E,                                    
84 – 300 Lębork – Mosty                 
tel.: 602 608 562

 Klasa technik logistyk (profil wojskowy), jest propozycją zarówno dla chłopców jak i dziewcząt.
 Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może podjąć studia inżynierskie, np. na kierunku inżynieria systemów 

logistycznych.

http://www.google.pl/imgres?q=klasa+wojskowa&start=296&hl=pl&sa=X&tbo=d&biw=1360&bih=627&tbm=isch&tbnid=PlMvU4Vfpg0zUM:&imgrefurl=http://www.zs1.torun.pl/lo/index.php?option=com_content&view=article&id=275:wosjkowa-zielona-szkola&catid=70:rok-szkolny-20112012&Itemid=107&docid=dGS3dCt3U1i6PM&imgurl=http://www.zs1.torun.pl/lo/images/stories/szkola/zielona_szkola_2012.jpg&w=448&h=336&ei=pBEeUZe4KMK2hAfwzYGoBw&zoom=1&ved=1t:3588,r:9,s:300,i:31&iact=rc&dur=692&sig=117275339082525165425&page=16&tbnh=171&tbnw=254&ndsp=20&tx=107&ty=81


TECHNIK URZADZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
                                                Zawód szkolny - czas trwania nauki 4 lata

ABSOLWENT KOŃCZĄCY KIERUNEK TECHNIK 
URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
ZNAJDZIE PRACĘ W:
 w elektrowniach, biogazowniach, ekologicznych kotłowniach;  
 przedsiębiorstwach produkujących i przesyłających energię 

elektryczną oraz cieplną ze złóż geotermalnych, energii 
słonecznej i biomasy;

 w przedsiębiorstwach budujących i serwisujących farmy 
wiatrowe, elektrownie wodne oraz biogazowe i biogazownie; 

 w firmach instalujących oraz konserwujących solarne                 
i geotermalne systemy grzewcze;

 w biurach projektów związanych z ekologiczną produkcją 
energii elektrycznej i cieplnej.

 Może również prowadzić własną działalność gospodarczą        
w branży związanej z ekologiczną produkcją energii 
elektrycznej i cieplnej.

CZYM ZAJMUJE SIĘ TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Organizuje i prowadzi:
 prace związane z montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 prace polegające na konserwacji oraz naprawie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 działania mające na celu ocenę jakości robót montażowych urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 zadania związane z przeglądem technicznym i przygotowaniem do odbioru technicznego urządzeń               

i systemów energetyki odnawialnej.

JAKIE ZADANIA ZAWODOWE WYKONUJE TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI 
ODNAWIALNEJ 
    
 Organizuje i wykonuje montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, czyli m.in. siłowni 

wiatrowych, turbin elektrowni wodnych, kolektorów słonecznych (tzw. solarów);
 sporządzania kosztorys oraz oferty i umowy dotyczące montażu urządzeń

i systemów energetyki odnawialnej;
 monitoruje i nadzoruje pracę systemów energetyki odnawialnej;
 konserwuje i naprawia urządzenia i systemy energetyki odnawialnej;
 określa warunki lokalizacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 zarządza nadzorem technicznym i obsługą inwestycji związanych

z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.
GDZIE ZNAJDZIESZ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ

L.p. Nazwa zakładu pracy i właściciel lub przedstawiciel Adres i dane kontaktowe

1. HEWALEX, Robert Talarek ul. Słowackiego 33
43 – 502 Czechowice – Dziedzice
tel.: 661 510 866

2. Ekosys Sp. z o.o., Marcin Tomaszewski  ul. Łozy 21
80 – 516 Gdańsk
tel.: 58 344 05 05

 Klasa technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, jest propozycją zarówno dla chłopców jak i dziewcząt.
 Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może podjąć studia inżynierskie, np. na kierunku odnawialne źródła energii.



TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI 
                                                Zawód szkolny - czas trwania nauki 4 lata

NOWOŚĆ!!!
ABSOLWENT KOŃCZĄCY KIERUNEK TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI 
ZNAJDZIE PRACĘ W:

 przedsiębiorstwach spedycyjnych;
 przedsiębiorstwach transportowych;
 agencjach obsługi portów morskich;
 portach morskich i rzecznych;
 terminalach lotniczych;
 terminalach samochodowych;

 terminalach kolejowych.               

CZYM ZAJMUJE SIĘ TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

Organizuje i wykonuje:
 obsługę podróżnych w portach i terminalach;
 prace związane z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach;
 czynności związane z prowadzeniem dokumentacji magazynowej i przewozowej w portach i terminalach;
 obsługę środków transportu bliskiego w portach i terminalach.

JAKIE ZADANIA ZAWODOWE WYKONUJE TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI
    

 określa oczekiwania klientów, korzystając z map, przewodników, ofert biur
podróży, informatorów oraz stosując technologie informatyczne;

 przygotowuje oferty usług dla podróżnych;planuje obsługę podróżnych
w terminalach pasażerskich;udziela informacji podróżnym w terminalach
pasażerskich, posługując się w razie konieczności dwoma językami obcymi,
w tym językiem angielskim (w zakresie niezbędnym do obsługi podróżnych);

 podejmuje działania związane z przewozem osób chorych, niepełnosprawnych
i wymagających szczególnej opieki;

 obsługuje urządzenia do kontroli osób i bagażu w portach lotniczych;wykonuje czynności związane 
z magazynowaniem i przeładunkiem towarów;

 przeprowadza inwentaryzację magazynów;

 przeprowadza przeglądy okresowe, badania diagnostyczne i naprawy urządzeń transportu bliskiego.

GDZIE ZNAJDZIESZ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ

L.p. Nazwa zakładu pracy i właściciel Adres i dane kontaktowe

1. MTMG Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o. o.
Bogdan Buczko – Prezes Zarządu

ul. Węglowa 4, 81 – 341 Gdynia
tel.: 58 627 43 18

 Klasa technik eksploatacji portów i terminali, jest propozycją zarówno dla chłopców jak i dziewcząt.
 Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może podjąć studia inżynierskie, np. na kierunku transport.



MURARZ - TYNKARZ 
Zawód szkolny - czas trwania nauki 3 lata

ABSOLWENT KOŃCZĄCY KIERUNEK MURARZ - 
TYNKARZ ZNAJDZIE PRACĘ W:

 przedsiębiorstwach budowlanych;
 rzemieślniczych zakładach remontowo – budowlanych.
 Ponadto może prowadzić własną firmę remontowo – budowlaną.

CZYM ZAJMUJE SIĘ MURARZ – TYNKARZ

 Wykonuje zaprawy budowlane i mieszanki betonowe;
 muruje z cegły, pustaków, bloczków i innych materiałów budowlanych konstrukcje budowlane;
 wykonuje remonty i rozbiórkę konstrukcji budowlanych;
 wykonuje tynki oraz ich naprawy i konserwację.

JAKIE ZDANIA ZAWODOWE WYKONUJE MURARZ – TYNKARZ

 Dobiera składniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
 sporządza  przedmiar  robót  związanych  z wykonywaniem  zapraw  murarskich,  tynkarskich  i mieszanek

betonowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
 wykonuje zaprawy murarskie, tynkarskie i mieszanki betonowe zgodnie z recepturą;
 wykonuje  murowane  ściany,  stropy,  nadproża,  sklepienia,  słupy,  filary  oraz

kominy; 
 wykonuje spoinowanie i licowanie ścian;
 wykonuje  roboty  ziemne  i izolacyjne  oraz  pomocnicze  roboty  betoniarskie

i zbrojarskie związane z wykonywaniem murowanych konstrukcji budowlanych;
 ocenia jakość wykonania robót murarskich;
 wykonuje  roboty  murarskie  związane  z remontami  murowanych  konstrukcji

budowlanych;
 wykonuje roboty rozbiórkowe murowanych konstrukcji budowlanych;
 posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania

i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania
różnych robót murarsko - tynkarskich.

GDZIE MOŻESZ ODBYWAĆ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

L.p. Nazwa zakładu pracy i właściciel Adres i dane kontaktowe

1. KONBUD – DOM, Tadeusz Dominiecki ul. Staszica 21B
84 – 300 Lębork
tel.: 604 272 841

2. ARKADA, Mieczysław Kwidziński i Jerzy Sawicki ul. Krzywoustego 15A
84 – 300 Lębork
tel.: 59 8631 344

 Po ukończeniu nauki w klasie murarz – tynkarz, absolwent może kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym           
dla zawodu technik budownictwa.

https://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.opolska.ohp.pl%2Fdata%2Fpliki%2FAktualnosci%2F2010.08.09%2FGrupa_ch__opc__w_wykonuj__ca_zadania_praktyczne_w_lokalnym_sprawdzianie_umiej__tno__ci_w_zawodzie_murarz_800.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.opolska.ohp.pl%2Fprojekty_i_programy%2Fmau-druk&docid=6sBgsyEzwctriM&tbnid=xcA0MtObyZHq-M%3A&w=800&h=600&ei=2G2FVJ6RBcTPO_DHgfgG&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.ckp.lebork.pl%2Ffiles%2Fgallery%2F278%2F8_140_murarz5.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.ckp.lebork.pl%2Fgaleria-ckp-lebork%2Fturniej-budowlany%2F&docid=v7rTfEQJNQIczM&tbnid=JQAa00x63PquUM%3A&w=490&h=527&ei=Z2mFVNzXKIuBPcnngcAF&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH 
Zawód szkolny - czas trwania nauki 3 lata

ABSOLWENT KOŃCZĄCY KIERUNEK MONTER SIECI, 
INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH ZNAJDZIE PRACĘ W:

 przedsiębiorstwach budowlanych;
 przedsiębiorstwach instalacyjnych;
 warsztatach rzemieślniczych;
 administracji obiektów budowlanych.
 Ponadto może prowadzić własną firmę instalacyjno – montażową.

                                          

CZYM ZAJMUJE SIĘ MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH

Wykonuje montaż i remonty:
 sieci oraz instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych;
 sieci i węzłów ciepłowniczych;
 instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

JAKIE ZDANIA ZAWODOWE WYKONUJE MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ 
SANITARNYCH

 Wykonuje połączenia rur przy użyciu różnych technik (także spawania);
 wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci oraz instalacji

wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;
 wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci oraz instalacji

gazowych zgodnie z procedurami;
 wykonuje czynności związane z remontem i modernizacją sieci ciepłowniczych i węzłów

ciepłowniczych;
 wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą instalacji grzewczych;
 wykonuje prace związane z konserwacją oraz naprawą instalacji wentylacyjnych

i klimatyzacyjnych.

GDZIE MOŻESZ ODBYWAĆ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

L.p. Nazwa zakładu pracy i właściciel Adres i dane kontaktowe

1. Centrum Kształcenia Praktycznego w Lęborku (warsztaty 
szkolne)

ul. I Armii Wojska Polskiego 31,        
84 – 300 Lębork                                
tel.: 059/862 21 77                                
e – mail: biuro@ckp.lebork.pl

2. FIRMA USŁUGOWO – HANDLOWA STAŚ, Stanisław 
Jankowski

ul. Beniowskiego 5
84 – 300 Lębork
tel.: 602 128 753

 Po ukończeniu nauki w klasie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, absolwent może kontynuować edukację 
zawodową na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik urządzeń sanitarnych.

 Podczas nauki w oddziale monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, istnieje możliwość odbycia w naszej szkole       
dla uczniów pełnoletnich kursu z zakresu spawania gazowego lub elektrycznego.

mailto:biuro@ckp.lebork.pl
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.mieszkanie-wroclaw.pl%2Fimages%2Fremonty%2Fwymiana-kaloryferow.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.mieszkanie-wroclaw.pl%2Fremonty.php&h=283&w=225&tbnid=uFl8O0peF5uYpM%3A&zoom=1&docid=pai9TLCvs1YaHM&ei=0mSFVOGXKYKuU5r8gKAG&tbm=isch&ved=0CFIQMyhKMEo4rAI&iact=rc&uact=3&dur=1015&page=28&start=371&ndsp=15


PIEKARZ 
Zawód szkolny - czas trwania nauki 3 lata

ABSOLWENT KOŃCZĄCY KIERUNEK PIEKARZ ZNAJDZIE 
PRACĘ W:
 piekarniach;
 zakładach produkujących wyroby piekarskie na dużą skalę.
 Może prowadzić własna działalność gospodarczą związaną             
        z piekarnictwem.

                                          

CZYM ZAJMUJE SIĘ PIEKARZ

Jest odpowiedzialny za:

 przygotowywanie surowców do produkcji wyrobów piekarskich;
 sporządzanie półproduktów piekarskich;
 dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie;
 przeprowadzanie rozrostu oraz wypieku pieczywa;
 obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich.

JAKIE ZDANIA ZAWODOWE WYKONUJE PIEKARZ

 przyjmuje dostawy surowców i półproduktów piekarskich zgodnie z procedurami;

 przestrzega zasad oceny organoleptycznej surowców piekarskich;ocenia jakość
surowców piekarskich;

 posługuje się recepturami piekarskimi;
 dobiera surowce do produkcji ciasta przeznaczonego na wyroby piekarskie;

 przygotowuje surowce, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze do
produkcji ciasta;

 sporządza ciasta na wyroby piekarskie;
 wykonuje czynności związane z wypiekiem pieczywa;

 wykonuje czynności związane ze schładzaniem i konfekcjonowaniem wyrobów
piekarskich;

GDZIE MOŻESZ ODBYWAĆ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

L.p. Nazwa zakładu pracy i właściciel Adres i dane kontaktowe

1. Piekarnia – Ciastkarnia – Handel Detaliczny, Eugeniusz 
Głodowski

ul. Krzywoustego 25,                          
84 – 300 Lębork
tel.: 59 863 11 11

2. Piekarnia, Marian Darznik ul. Zachodnia 1
84 – 300 Lębork – Mosty
tel.: 59 8612 807

 Po ukończeniu nauki w klasie piekarz, absolwent może kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu 
technik żywienia i usług gastronomicznych.



CUKIERNIK
Zawód szkolny - czas trwania nauki 3 lata

  ABSOLWENT KOŃCZĄCY KIERUNEK CUKIERNIK 
ZNAJDZIE PRACĘ W:

 przedsiębiorstwach  wytwarzających  artykuły  cukiernicze,  ciasta,
wyroby czekoladowe, lody oraz pieczywo cukiernicze;

 barach i restauracjach przy wykonywaniu deserów.
 Może prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z branżą

cukierniczą.
                                          

CZYM ZAJMUJE SIĘ CUKIERNIK

Produkuje i przygotowuje:
 wyroby cukiernicze;
 magazynuje surowce cukiernicze;
 dekoruje wyroby cukiernicze;
 przygotowuje wyroby cukiernicze do dystrybucji.

JAKIE ZDANIA ZAWODOWE WYKONUJE CUKIERNIK

 Przygotowuje różne nadzienia do ciast, takie jak: kremy, polewy
i galaretki;wypieka i smaży ciasta;

 dobiera surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji
wyrobów cukierniczych;

 przygotowuje surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do
produkcji wyrobów cukierniczych;

 sporządza półprodukty wyrobów cukierniczych i gotowe wyroby cukiernicze;

 opracowuje projekty dekoracji wyrobów cukierniczych;

 dekoruje wyroby cukiernicze;

 magazynuje gotowe wyroby cukiernicze i przygotowuje je do ekspedycji;

 posługuje się sprzętem oraz urządzeniami cukierniczymi do produkcji i dekorowania wyrobów 
cukierniczych.

GDZIE MOŻESZ ODBYWAĆ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

L.p. Nazwa zakładu pracy i właściciel Adres i dane kontaktowe

1. Piekarnia – Ciastkarnia – Handel Detaliczny, Eugeniusz 
Głodowski

ul. Krzywoustego 25,                          
84 – 300 Lębork
tel.: 59 863 11 11

2. Piekarnia, Marian Darznik ul. Zachodnia 1
84 – 300 Lębork – Mosty
tel.: 59 8612 807

 Po ukończeniu nauki w klasie cukiernik, absolwent może kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym w zawodzie 
technik technologii żywości.



DEKARZ
Zawód szkolny - czas trwania nauki 3 lata

ABSOLWENT KOŃCZĄCY KIERUNEK DEKARZ ZNAJDZIE 
PRACĘ W:

 przedsiębiorstwach budowlanych;
 rzemieślniczych warsztatach remontowo – budowlanych 

wykonujących roboty dekarskie.
                                          

CZYM ZAJMUJE SIĘ DEKARZ

Wykonuje:
 pokrycia dachowe;
 obróbki dekarskie;
 odwodnienia połaci dachowych;
 montaż, remont i rozbiórkę pokryć dachowych.

JAKIE ZDANIA ZAWODOWE WYKONUJE DEKARZ

 Wykonuje pokrycia dachów o różnych konstrukcjach i kształtach;

 wykonuje podkłady pod pokrycia dachowe;

 wykonuje izolacje pokryć dachowych;

 montuje okna dachowe, wyłazy, świetliki i urządzenia do pozyskiwania energii
odnawialnej;

 wykonuje roboty związane z remontem i rozbiórką pokryć dachowych;

 wykonuje i montuje elementy obróbek dekarskich;

 montuje elementy odwodnień połaci dachowych;

 wykonuje roboty związane z rozbiórką lub wymianą obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych;

 ocenia jakość wykonania pokryć dachowych oraz obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych.

GDZIE MOŻESZ ODBYWAĆ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

L.p. Nazwa zakładu pracy i właściciel Adres i dane kontaktowe

1. Tomaszczyk i Synowie, Piotr Tomaszczyk ul. Ługi 13A
84 – 353 Mosty – Lębork
tel.: 601 051 915

2. Usługowy Zakład Blacharsko – Dekarski,                 
Zbigniew Dawidowicz

ul. Derdowskiego 9/4
84 – 300 Lębork
tel.: 601 059 735

 Po ukończeniu nauki w klasie dekarz, absolwent może prowadzić własną firmę świadczącą usługi z zakresu robót 
dekarskich.



KRAWIEC
Zawód szkolny - czas trwania nauki 3 lata

ABSOLWENT KOŃCZĄCY KIERUNEK KRAWIEC ZNAJDZIE 
PRACĘ W:

 przedsiębiorstwach produkujących odzież lekką, ciężką i skórzaną;
 krawieckich zakładach usługowych;
 wytwórniach odzieży roboczej, ochronnej;
 wytwórniach dodatków do odzieży i bielizny.
 Może prowadzić własny zakład krawiecki.

                                          

CZYM ZAJMUJE SIĘ KRAWIEC

Wykonuje:
 usługi krawieckie;
 różne wyroby odzieżowe;
 prace związane z przeróbką oraz naprawą wyrobów odzieżowych.

JAKIE ZDANIA ZAWODOWE WYKONUJE KRAWIEC

 Wykonuje rysunki modelowe wyrobów odzieżowych;
 dobiera kompozycje kolorystyczne;
 korzysta z projektów wyrobów odzieżowych;
 wykonuje ściegi ręczne;
 stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;
 wykonuje pomiary krawieckie;
 wykonuje modelowanie konstrukcyjne wyrobów odzieżowych;
 dokonuje rozkroju materiałów odzieżowych;
 łączy elementy wyrobów odzieżowych;
 stosuje obróbkę parowo-cieplną materiałów i wyrobów odzieżowych;
 obsługuje maszyny szwalnicze;
 dokonuje przeróbek wyrobów odzieżowych;
 dokonuje naprawy wyrobów odzieżowych;
 dokonuje kalkulacji kosztów i określa ceny wykonanych usług.

GDZIE MOŻESZ ODBYWAĆ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

L.p. Nazwa zakładu pracy i właściciel Adres i dane kontaktowe
1. ENCO, Jan Napieralski ul. Grunwaldzka 38

84 – 351 Nowa Wieś Lęborska
tel.: 59 863 42 20

2. Usługi Krawieckie, Renata Lipińska ul. Targowa 48
84 – 300 Lębork
tel.: 59 862 67 82

 Po ukończeniu nauki w klasie krawiec, absolwent może kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu 
technik technologii odzieży.



KAMIENIARZ
Zawód szkolny - czas trwania nauki 3 lata

ABSOLWENT KOŃCZĄCY KIERUNEK KAMIENIARZ 
ZNAJDZIE PRACĘ W:

 rzemieślniczych zakładach kamieniarskich;
 przedsiębiorstwach budowlanych;
 wytwórniach prefabrykatów budowlanych;
 przedsiębiorstwach budownictwa drogowego.

                                          

CZYM ZAJMUJE SIĘ KAMIENIARZ

Wykonuje:
 roboty kamieniarskie;
 obróbkę kamienia;
 montaż elementów z kamienia;
 renowację wyrobów kamieniarskich.

JAKIE ZDANIA ZAWODOWE WYKONUJE KAMIENIARZ

 Wykonuje szkice robocze;

 rozpoznaje rodzaje skał i określa ich właściwości;
 przecina bloki kamienne;

 wykonuje otwory w kamieniu;
 wykonuje czynności związane z toczeniem i frezowaniem elementów kamiennych;

 wykuwa elementy kamienne o określonych kształtach;
 wykonuje ornamenty i znaki graficzne w kamieniu;

 wykonuje zdobienia w kamieniu technikami malarskimi i pozłotniczymi.
 przygotowuje kleje i kity do łączenia elementów z kamienia;

 montuje kotwy, haki i trzpienie w wyrobach kamieniarskich;
 wykonuje montaż elementów z kamienia;

 wykonuje spoinowanie wyrobów kamieniarskich;
 wykonuje czynności związane z czyszczeniem, odbudowywaniem oraz konserwacją wyrobów z kamienia; 

 dokonuje renowacji ornamentów i znaków graficznych;
 wykonuje obmiar robót kamieniarskich i sporządza rozliczenia tych robót.

GDZIE MOŻESZ ODBYWAĆ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

L.p. Nazwa zakładu pracy i właściciel Adres i dane kontaktowe

1. Zakład Kamieniarski, Jan Pietrusewicz ul. Krzywoustego 29M
84 – 300 Lębork
tel.: 59 8625 523

 Po ukończeniu nauki w klasie kamieniarz, absolwent może prowadzić własna działalność gospodarczą.



ZŁOTNIK - JUBILER
Zawód szkolny - czas trwania nauki 3 lata

ABSOLWENT KOŃCZĄCY KIERUNEK ZŁOTNIK - 
JUBILER ZNAJDZIE PRACĘ W:

 zakładach jubilerskich;
 zakładach złotniczych.

                                          

CZYM ZAJMUJE SIĘ ZŁOTNIK - JUBILER

Wykonuje:
 wyroby złotnicze i jubilerskie;
 naprawia wyroby złotnicze i jubilerskie;
 obróbkę metali szlachetnych i ich stopów.

JAKIE ZDANIA ZAWODOWE WYKONUJE ZŁOTNIK - JUBILER

 Sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik
komputerowych;

 rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony przed korozją;

 rozróżnia metale szlachetne;rozróżnia i dobiera materiały stosowane
w złotnictwie i jubilerstwie;

 rozróżnia i sporządza stopy metali szlachetnych;

 wykonuje szkice i rysunki wyrobów złotniczych i jubilerskich;

 rozróżnia i wykonuje elementy wyrobów złotniczych i jubilerskich;

 wykonuje połączenia elementów wyrobów złotniczych i jubilerskich;

 określa budowę i właściwości minerałów;

 wykonuje oprawki kamieni jubilerskich;

 oprawia kamienie jubilerskie;

 wykonuje naprawy lub przeróbki wyrobów złotniczych i jubilerskich;

 ocenia jakość wykonanych wyrobów, napraw lub przeróbek wyrobów złotniczych i jubilerskich.

GDZIE MOŻESZ ODBYWAĆ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

L.p. Nazwa zakładu pracy i właściciel Adres i dane kontaktowe

1. Pracownia Jubilersko – Złotnicza, Jerzy Uryasz ul. Wysockiego 10
84 – 360 Łeba
tel.: 59 8661 857

 Po ukończeniu nauki w klasie złotnik – jubiler, absolwent może prowadzić własny zakład jubilerski.



ZEGARMISTRZ
Zawód szkolny - czas trwania nauki 3 lata

ABSOLWENT KOŃCZĄCY KIERUNEK ZEGARMISTRZ 
ZNAJDZIE PRACĘ W:

 firmach produkujących zegary, zegarki, stopery i mechanizmy 
zegarowe;

 punkcie sprzedaży zegarków;
 zakładach zegarmistrzowskich, zajmujących się naprawą, 

konserwacją oraz regulacją zegarów i zegarków.
                                          

CZYM ZAJMUJE SIĘ ZEGARMISTRZ

Wykonuje:
 naprawy zegarów i zegarków;
 ocenę stanu technicznego zegarów i zegarków;
 konserwację i regulację zegarów i zegarków.

JAKIE ZDANIA ZAWODOWE WYKONUJE ZEGARMISTRZ

 Przestrzega zasad tolerancji i pasowań;

 stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;

 oblicza i szacuje wartości wielkości elektrycznych w obwodach
elektrycznych i elektronicznych;

 rozpoznaje budowę i określa zasady działania różnych zegarów i zegarków;

 dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów i podzespołów
zegarów i zegarków i posługuje się nimi;

 dobiera technologię konserwacji elementów i podzespołów zegarów
i zegarków, konserwuje te elementy oraz podzespoły;

 dobiera techniki regulowania i reguluje zegary i zegarki;

 dobiera urządzenia i narzędzia do regulacji zegarów i zegarków i posługuje się nimi;

 wymienia wadliwe elementy lub podzespoły zegarów i zegarków;

 naprawia wadliwe elementy lub podzespoły zegarów i zegarków;

 ocenia jakość wykonanej naprawy zegarów i zegarków.

GDZIE MOŻESZ ODBYWAĆ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

L.p. Nazwa zakładu pracy i właściciel Adres i dane kontaktowe

1. Zakład Zegarmistrzowski, Mariusz Zielke ul. Curie – Skłodowskiej 8
84 – 300 Lębork
tel.: 605 114 155

 Po ukończeniu nauki w klasie zegarmistrz, absolwent może prowadzić własny zakład zegarmistrzowski.



OBUWNIK
Zawód szkolny - czas trwania nauki 3 lata

  ABSOLWENT KOŃCZĄCY KIERUNEK OBUWNIK  
  ZNAJDZIE PRACĘ W:

 przedsiębiorstwach wytwarzających obuwie;
 zakładach rzemieślniczych wykonujących elementy obuwia 

oraz montaż obuwia.
                                          

CZYM ZAJMUJE SIĘ OBUWNIK

Wykonuje:
 obuwie;
 elementy obuwia;
 operację rozkroju elementów obuwia;
 montaż obuwia;
 wykończenie obuwia.

JAKIE ZDANIA ZAWODOWE WYKONUJE OBUWNIK

 Wykonuje rysunki wyrobów skórzanych;rozróżnia rodzaje skór, tworzyw
sztucznych i skóropodobnych, wyrobów włókienniczych i papierniczych;

 stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

 wycina elementy obuwia;

 wykonuje obróbkę elementów spodu obuwia;

 wykonuje czynności związane z produkcją spodowych elementów obuwia, formowanych metodą wtrysku 
i nalewania;

 wykonuje operacje technologiczne związane z przygotowaniem elementów cholewek do montażu;

 wykonuje cholewki różnymi technikami;

 wykonuje operacje technologiczne związane z nadawaniem cholewkom kształtu przestrzennego;

 dobiera rodzaje kopyt do produkcji obuwia;

 wykonuje montaż obuwia różnymi technikami;

 wykonuje operacje wykańczania obuwia różnymi technikami;

 ocenia jakość elementów obuwia oraz montażu na poszczególnych etapach produkcji obuwia.

GDZIE MOŻESZ ODBYWAĆ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

L.p. Nazwa zakładu pracy i właściciel Adres i dane kontaktowe

1. CODET, Tadeusz Cygert ul. Sienkiewicza 22
84 – 300 Lębork
tel.: 59 8633 066

 Po ukończeniu nauki w klasie obuwnik, absolwent może kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu 
technik obuwnik.



FOTOGRAF
Zawód szkolny - czas trwania nauki 3 lata

ABSOLWENT KOŃCZĄCY KIERUNEK FOTOGRAF ZNAJDZIE
PRACĘ W:

 zakładach fotograficznych;
 wytwórniach i studiach filmowych;
 agencjach prasowych, mody lub reklamowych;
 charakterze usługodawcy dla firm i osób prywatnych.
 Ponadto może prowadzić własny zakład świadczący usługi w branży 

fotograficznej.
                                          

CZYM ZAJMUJE SIĘ FOTOGRAF

Zakres czynności:
 rejestruje i obrabia obraz;
 organizuje prace fotograficzne;
 kopiuje i obrabia obraz.

JAKIE ZDANIA ZAWODOWE WYKONUJE FOTOGRAF

 Posługuje się terminologią w zakresie fotografii i grafiki komputerowej;

 charakteryzuje i prowadzi procesy obróbki materiałów światłoczułych;

 stosuje techniki komputerowego wspomagania procesów technologicznych;

 stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;
 dobiera sprzęt i materiały do realizacji prac fotograficznych;
 wykonuje konserwację sprzętu zdjęciowego i oświetleniowego;
 wykonuje zdjęcia plenerowe;
 wykonuje zdjęcia studyjne;
 wykonuje zdjęcia techniczne;
 wykonuje kopie obrazów na materiałach fotograficznych;
 wykonuje skanowanie oryginałów;
 dokonuje cyfrowej obróbki obrazu;
 drukuje obrazy z plików graficznych;
 wykonuje konserwację sprzętu i urządzeń do powielania i obróbki obrazu.

GDZIE MOŻESZ ODBYWAĆ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

L.p. Nazwa zakładu pracy i właściciel Adres i dane kontaktowe

1. EUROFOTO, Jarosław Łappo ul. Czołgistów 4A
84 – 300 Lębork
tel.: 504 063 631

 Po ukończeniu nauki w klasie fotograf, absolwent może kontynuować nauke na kursie kwalifikacyjnym  dla zawodu 
fototechnik.



SZKLARZ
Zawód szkolny - czas trwania nauki 3 lata

ABSOLWENT KOŃCZĄCY KIERUNEK SZKLARZ ZNAJDZIE 
PRACĘ W:

 zakładach produkujących meble;
 zakładach stolarskich wytwarzających m.in. okna i drzwi;
 firmach zajmujących się montażem okien i drzwi;
 przedsiębiorstwach zajmujących się obróbką szkła i wyrobów 

szklarskich oraz wytwarzaniem szklanych naczyń;
 zakładach zajmujących się zdobieniem szkła;

                                          

CZYM ZAJMUJE SIĘ SZKLARZ

Wykonuje:
 montaż szkła płaskiego (np. szyb) w drzwiach, oknach, wystawach sklepowych, meblach, szklarniach 

ogrodniczych;
 oprawę luster i obrazów;
 wysadzanie elementów szkłem dekoracyjnym;
 naczynia z rur szklanych.

JAKIE ZDANIA ZAWODOWE WYKONUJE SZKLARZ

 Mierzy, przycina i profiluje oraz szlifuje szkło;
 wierci otwory w szkle;
 srebrzy lustra;
 montuje wyroby ze szkła, np. szyby okienne i drzwiowe;
 klei i lutuje szkło;
 przycina i pasuje szkło;
 kituje połączenia (np. szyba – rama okienna);
 piaskuje szkło;
 hartuje, rozhartowuje oraz wygina szkło;
 wytwarza naczynia z rur szklanych na gorąco;
 zdobi szkło.

GDZIE MOŻESZ ODBYWAĆ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

L.p. Nazwa zakładu pracy i właściciel Adres i dane kontaktowe

1. TĘCZA, Janina Wojda ul. 1 – go Maja 3
84 – 300 Lębork
tel.: 59 8623 041

 Po ukończeniu nauki w klasie szklarz, absolwent może prowadzić prywatny zakład szklarski.



KUCHARZ
                                                Zawód szkolny - czas trwania nauki 3 lata

                                                                                                                     
ABSOLWENT KOŃCZĄCY KIERUNEK KUCHARZ 
ZNAJDZIE  PRACĘ W:
 restauracjach;
 kawiarniach;
 hotelowych zakładach gastronomicznych,
 barach szybkiej obsługi;
 punktach małej gastronomii;
 jadłodajniach;
 gospodach;
 zajazdach;
 szpitalach;
 sanatoriach;
 domach wypoczynkowych;
 przedszkolach i szkołach oraz internatach;
 stołówkach prowadzonych przez zakłady pracy.

CZYM ZAJMUJE SIĘ KUCHARZ

 Przygotowuje różne potrawy;
 przygotowuje ciasta;
 sporządza napoje i desery;
 przechowuje żywność zgodnie z obowiązującymi normami;
 wydaje potrawy i napoje.

JAKIE ZADANIA ZAWODOWE WYKONUJE KUCHARZ  

 Dobiera warunki do przechowywania żywności;  
 dobiera metody utrwalania żywności;  
 stosuje receptury gastronomiczne;
 dobiera surowce do sporządzania potraw i napojów;
 sporządza półprodukty oraz potrawy i napoje;
 użytkuje  sprzęt  i urządzenia  do  sporządzania  i ekspedycji  potraw

i napojów;
 dobiera zastawę stołową do ekspedycji potraw i napojów;
 porcjuje, dekoruje oraz wydaje potrawy i napoje;

GDZIE MOŻESZ ODBYWAĆ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

L.p. Nazwa zakładu pracy i właściciel Adres i dane kontaktowe

1. KAEM „Restauracja Różana, Maria Krystyna Krupska ul. I Armii Wojska Polskiego,            
84 – 300 Lębork                                    
tel.: 59/863 46 00

2. Restauracja „Lewinek s.c.”, Beata Łukaszewska – Kunkel, 
Zbigniew Łukaszewski,

ul. Targowa 51, 84 – 300 Lębork     
tel.: 59/841 22 15

3. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjno 
– Usługowe „OPAL”, „Karczma Rycerska”, Władysław 
Czechowicz

ul. Al. Wolności 9, 84 – 300 Lębork 
tel.: 59/862 82 00

 Po ukończeniu nauki w klasie kucharz, absolwent może kontynuować edukację zawodową na kursie kwalifikacyjnym    
dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych.

 Absolwent oddziału kucharz w wyniku zdobytego doświadczenia w szkole i miejscu pracy, może awansować na szefa 
kuchni.

https://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Farchiwum.pce.lebork.pl%2Fuserfiles%2FIMG_1974.JPG&imgrefurl=http%3A%2F%2Farchiwum.pce.lebork.pl%2Fpokaznews%2C618%2C52&docid=EIi3f94v9_qPIM&tbnid=O5x09OYUsfMZjM%3A&w=500&h=375&ei=N2eFVLS1Jsm9UdHfg9gP&ved=undefined&iact=c
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Farchiwum.pce.lebork.pl%2Fpliki%2Fimage%2FP1013871(1).jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Farchiwum.pce.lebork.pl%2Fpokaznews%2C2925%2C10&h=375&w=500&tbnid=3h7nG0F9_byExM%3A&zoom=1&docid=0tY4OTegj7NT_M&ei=N2eFVLS1Jsm9UdHfg9gP&tbm=isch&ved=0CCsQMygNMA0&iact=rc&uact=3&dur=1701&page=2&start=13&ndsp=12


SPRZEDAWCA
Zawód szkolny - czas trwania nauki 3 lata

ABSOLWENT KOŃCZĄCY KIERUNEK  SPRZEDAWCA 
ZNAJDZIE PRACĘ:

 w punktach sprzedaży detalicznej;
 w punktach sprzedaży hurtowej;
 we wszystkich miejscach, w których dokonuje się sprzedaży   
          akwizycyjnej.
 Ponadto może prowadzić własną firmę handlową. 

CZYM ZAJMUJE SIĘ SPRZEDAWCA

 Organizuje sprzedaż;
 sprzedaje różne towary;
 sprawnie obsługuje klienta w sposób kompetentny i kulturalny.

JAKIE ZADANIA ZAWODOWE WYKONUJE SPRZEDAWCA

 Przyjmuje, przechowuje i przygotowuje towary do sprzedaży;
 korzysta z informacji o towarach z prospektów, ulotek, poradników oraz kodów informacyjnych;
 stosuje nowoczesne i specjalne formy sprzedaży;
 wystawia dokumenty związane z obrotem towarowym;
 dokonuje inwentaryzacji towarów;
 wykonuje  czynności  związane  z pakowaniem,  wydawaniem  oraz

odbiorem towaru;
 obsługuje  urządzenia  i  sprzęty  techniczne,  stosowane

w nowoczesnych sklepach;
 doradza klientowi podczas wyboru towaru;
 realizuje zamówienia klientów w różnych formach sprzedaży;
 zabezpiecza i odprowadza utarg;
 stosuje przepisy dotyczące gwarancji i rękojmi.

GDZIE MOŻESZ ODBYWAĆ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

L.p. Nazwa zakładu pracy i właściciel Adres i dane kontaktowe

1. MISTRAL, Bożena Renusz ul. Orzeszkowej 12A,                        
84 – 300 Lębork                                
tel.: 59/8622 717

2. CODET, Tadeusz Cygert ul. Sienkiewicza 22,                              
84 – 300 Lębork                                
tel.: 59/8633 066

3. 1001 Drobiazgów, Wiesław Białek ul. Zwycięstwa 3,                                  
84 – 300 Lębork                                
tel.: 59/8621 484

 Po ukończeniu nauki w klasie sprzedawca, absolwent może kontynuować edukację zawodową na kursie kwalifikacyjnym  
dla zawodu technik handlowiec oraz technik księgarstwa.

 Absolwent oddziału sprzedawca w wyniku zdobytego doświadczenia w szkole i miejscu pracy, może awansować               
na akwizytora hurtowni lub przedstawiciela handlowego producenta w sieci detalicznej, a następnie w hurcie.

https://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fszkoly-jg.pl%2Fnowa%2Ffiles%2Fsprzedawca.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fszkoly-jg.pl%2Fnowa%2Fsprzedawca%2C66.html&docid=t3oocEb2N-fvGM&tbnid=gyx1FL9dp__vmM%3A&w=550&h=365&ei=smqFVLPWJcO7PbW3gIAF&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 
Zawód szkolny - czas trwania nauki 3 lata
                                                                             
ABSOLWENT KOŃCZĄCY KIERUNEK MONTER ZABUDOWY        
I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE ZNAJDZIE  
PRACĘ W:

 przedsiębiorstwach prowadzących kompleksowe usługi budowlane;
  małych i średnich przedsiębiorstwach wykonujących usługi remontowo –

budowlane
 zakładach rzemieślniczych.
 Ponadto może prowadzić własną firmę remontowo – budowlaną.

CZYM ZAJMUJE SIĘ MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH                              
W BUDOWNICTWIE

Wykonuje:
 montaż systemów suchej zabudowy (np. z płyt kartonowo – gipsowych);
 roboty malarsko – tapeciarskie;
 roboty posadzkarskie i okładzinowe.

JAKIE ZDANIA ZAWODOWE WYKONUJE MONTER ZABUDOWY I ROBÓT 
WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

 Czyta rysunki budowlane, a zwłaszcza związane z elementami wykończeniowymi budynku;
 wykonuje ściany działowe, sufity podwieszane oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej 

zabudowy;
 wykonuje izolacje ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych 

w systemie suchej zabudowy;
 montuje elementy okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej

zabudowy;
 wykonuje powłoki malarskie;
 wykonuje roboty tapeciarskie; 
 wykonuje posadzki z różnych materiałów;
 wykonuje okładziny z różnych materiałów; 
 ocenia poprawność wykonywanej przez siebie pracy;
 posługuje się narzędziami ręcznymi, elektronarzędziami i maszynami

budowlanymi stosowanymi przy wykonywaniu robót wykończeniowych;
 wykonuje pomocnicze czynności - remontowe, rozbiórkowe i naprawcze.

GDZIE MOŻESZ ODBYWAĆ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

L.p. Nazwa placówki Adres i dane kontaktowe

1. Centrum Kształcenia Praktycznego w Lęborku (warsztaty 
szkolne)

ul. I Armii Wojska Polskiego 31,       
84 – 300 Lębork                               
tel.: 059/862 21 77                               
e – mail: biuro@ckp.lebork.pl

 Podczas nauki w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, przydatne będą umiejętności 
plastyczne – malowanie i rysowanie.

 Umiejętności nabyte w klasie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, absolwent może wykorzystać 
m.in. do pracy przy montażu izolacji budowlanych (docieplania budynków) oraz robotach związanych z renowacją 
elementów architektury.

mailto:biuro@ckp.lebork.pl
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STOLARZ 
Zawód szkolny - czas trwania nauki 3 lata

ABSOLWENT KOŃCZĄCY KIERUNEK STOLARZ ZNAJDZIE 
PRACĘ W:

 przedsiębiorstwach przemysłu drzewno – meblarskiego;
 przedsiębiorstwach stolarki budowlanej oraz galanterii drzewnej;
 przedsiębiorstwach produkujących opakowania z drewna;
 magazynach wyrobów drzewnych.
 Ponadto może prowadzić własny zakład stolarski.

CZYM ZAJMUJE SIĘ STOLARZ

 Wykonuje wyroby z drewna i materiałów drzewnych (meble, drzwi, okna, schody, altany);
 wykonuje także inne prace stolarskie zgodnie z dokumentacją konstrukcyjno – technologiczną                      

– np.: naprawy, renowację i konserwację różnych wyrobów stolarskich.

JAKIE ZDANIA ZAWODOWE WYKONUJE STOLARZ

 Obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w stolarstwie;
 wykonuje ręczną i maszynową obróbkę drewna i tworzyw drzewnych;
 przygotowuje materiały podstawowe i pomocnicze do wykonania wyrobów

z drewna i tworzyw drzewnych;
 wykonuje klejenie i oklejanie drewna i materiałów drzewnych;
 wykonuje elementy konstrukcyjne oraz ich połączenia;
 stosuje systemy montażu i okuwania wyrobów stolarskich;
 stosuje techniki wykańczania powierzchni drewna, tworzyw drzewnych i gotowych

wyrobów z drewna;
 wykonuje konserwację narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych do wykonywania

wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
 wykonuje naprawę, renowację i konserwację wyrobów stolarskich zgodnie

z zapotrzebowaniem i wymaganiami klientów

GDZIE MOŻESZ ODBYWAĆ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

L.p. Nazwa placówki Adres i dane kontaktowe

1. Centrum Kształcenia Praktycznego w Lęborku (warsztaty 
szkolne)

ul. I Armii Wojska Polskiego 31,       
84 – 300 Lębork                               
tel.: 059/862 21 77                               
e – mail: biuro@ckp.lebork.pl

 Po ukończeniu nauki w klasie stolarz, absolwent może kontynuować edukację zawodową na kursie kwalifikacyjnym       
dla zawodu technik technologii drewna.

mailto:biuro@ckp.lebork.pl


FRYZJER 
Zawód szkolny - czas trwania nauki 3 lata

ABSOLWENT KOŃCZĄCY KIERUNEK FRYZJER ZNAJDZIE 
PRACĘ W:

 zakładach fryzjerskich;
 charakteryzatorniach (w teatrach,  w telewizji  lub także na planie

filmowym).
 Ponadto może prowadzić własny zakład fryzjerski.

CZYM ZAJMUJE SIĘ FRYZJER

Wykonuje zabiegi na włosach, które mają na celu:

 podkreślenie cech indywidualnych klienta;
 ukrycie ewentualnych mankamentów urody klienta.

JAKIE ZDANIA ZAWODOWE WYKONUJE FRYZJER

 Ocenia stan włosów i skóry głowy;
 dobiera metody i techniki pielęgnacji włosów i skóry głowy;
 dobiera preparaty do pielęgnacji włosów i skóry głowy;
 wykonuje czynności mycia włosów z zastosowaniem różnych metod i technik;
 wykonuje zabiegi pielęgnacyjne włosów i skóry głowy;
 udziela porad z zakresu codziennej pielęgnacji włosów;
 określa indywidualne cechy urody klienta;
 przeprowadza rozmowę konsultacyjną z klientem;
 wykonuje strzyżenie włosów damskich, męskich i dziecięcych;
 wykonuje zabiegi ondulowania i prostowania wodnego oraz chemicznego;
 wykonuje fryzury okolicznościowe;
 wykonuje zagęszczanie i przedłużanie włosów;
 dobiera kolor włosów do cech indywidualnych urody oraz fryzury klienta;
 wykonuje zabiegi koloryzacji i rozjaśniania włosów.

GDZIE MOŻESZ ODBYWAĆ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

L.p. Nazwa zakładu pracy i właściciel Adres i dane kontaktowe

1. Zakład Fryzjerski Damsko – Męski, 
Iwona Grześko

ul. Bolesława Krzywoustego 12/1B, 84-300 Lębork                        
tel.: 59/863 18 33             

2. Zakład Fryzjerski, Małgorzata Klimko ul. Batalionów Chłopskich 2, 84-300 Lębork                              
tel.: 59/862 32 56                                         

 Po ukończeniu nauki w klasie fryzjer, absolwent może kontynuować edukację zawodową na kursie kwalifikacyjnym       
dla zawodu technik usług fryzjerskich.


