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Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 

w roku szkolnym 2017/2018 

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej. 

3. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów 

społecznych. 

4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek. 

5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. 

6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu 

oświaty. 

 



Program warsztatów 

 

„Zmiany w szkolnictwie zawodowym w świetle ustaw  

i rozporządzeń obowiązujących od 1.09.2017 r.”  

1. Struktura szkolnictwa zawodowego od 2017 r. i 2019 r.  

2. Edukacja zawodowa formalna, nieformalna i pozaformalna  

a potwierdzanie kwalifikacji rynkowych.  

3. Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego od 2017 r. 

4. Nowe zawody i ich ogólna charakterystyka. 

5. Dyskusja. 

 





Struktura szkolnictwa zawodowego  

od 2017 r.  

Schemat pokazuje możliwe drogi kształcenia przez całe życie,  

obowiązuje absolwentów gimnazjum od 1 września 2017 r., 1 września 2018 r. 

 



Typy szkół publicznych i niepublicznych 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 59) 

Art. 18. 1. Szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na następujące typy:  

1) ośmioletnią szkołę podstawową;  

2) szkoły ponadpodstawowe:  

 a) czteroletnie liceum ogólnokształcące,  

 b) pięcioletnie technikum,  

 c) trzyletnią branżową szkołę I stopnia,  

 d) trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,  

 e) dwuletnią branżową szkołę II stopnia,  

 f) szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub 

wykształcenie średnie branżowe (okres nauczania nie dłuższy niż 2,5 roku). 

 

Art. 18.2. Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy - wyłącznie dla 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 



Branżowa szkoła I stopnia 

 W ramach zmiany ustroju szkolnego od roku szkolnego 2017/2018 

wprowadzona zostanie trzyletnia branżowa szkoła I stopnia dla młodzieży. 

 

 Kształcenie w branżowej szkole I stopnia będzie odbywało się w zawodach 

ujętych w kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których 

przewidziano kształcenie w tym typie szkoły. 

 

 Przewiduje się, że wszystkie zawody przyporządkowane do tego typy 

szkoły będą zawodami jednokwalifikacyjnymi, a część z nich będzie miała 

kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie technikum. 

 

 W branżowej szkole I stopnia zachowane będą dotychczasowe klasy 

wielozawodowe. 

 



Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 

(Ustawa Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. Dz. U. 2017 r. poz. 59) 

 

 Kształcenie ustawiczne –należy przez to rozumieć kształcenie  

w szkołach dla dorosłych, a także uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez 

osoby , które spełniły obowiązek szkolny; 

 Formy pozaszkolne –należy przez to rozumieć formy uzyskiwania  

i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w placówkach 

i ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 4, a także kwalifikacyjne kursy 

zawodowe; 

 Kwalifikacyjne kursy zawodowe –należy przez to rozumieć kurs, którego 

program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w 

zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia 

przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zakresie tej 

kwalifikacji: 



Struktura szkolnictwa zawodowego  

od 2019 r.  

Schemat pokazuje możliwe drogi kształcenia przez całe życie,  

obowiązuje absolwentów szkoły podstawowej od 1 września 2019 r. 

 



Technikum 5-letnie 

 Do 5 letniego technikum do roku szkolnego 2019/2020 będą przyjmowani 

absolwenci 8-klasowej szkoły podstawowej. 

 

 Ukończenie technikum umożliwi uzyskanie dyplomu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  

w danym zawodzie oraz uzyskanie wykształcenia średniego. 

 

 Absolwenci technikum będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu 

maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 

 



Branżowa szkoła II stopnia 

 Do branżowej szkoły II stopnia będą przyjmowani absolwenci 

branżowej szkoły I stopnia, którzy kształcili się w zawodzie, w którym 

wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w danej 

branżowej szkole II stopnia. 

 Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwi uzyskanie dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie oraz uzyskanie 

wykształcenia średniego branżowego. 

 Warunkiem zdania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym 

zawodzie będzie otrzymanie z każdej części pisemnej egzaminu co najmniej 50 

proc. Możliwych do uzyskania punktów, zaś z każdej części praktycznej – co 

najmniej 75 proc. punktów. 

 Absolwent będzie mógł przystąpić do matury.  

  



Działalność dydaktyczno-wychowawcza szkół 

(Ustawa Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. Dz. U. 2017 r. poz. 59) 

 

Art. 109. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej 

szkoły są:  

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne  

z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, o których mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, w tym praktyczną naukę 

zawodu, a w przypadku szkół artystycznych, zajęcia edukacyjne artystyczne;  

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:  

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany  

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,  

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program 

nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów 

nauczania;  

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;  

5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;  

7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

 



Kształcenie zawodowe  

i doradztwo edukacyjno-zawodowe 

(Ustawa Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016) 

 

Art. 47. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze 

rozporządzenia:  

(…) 

3) ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół, w tym:  

c) minimalny wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. 

4) treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, warunki  

i sposób realizacji i organizacji doradztwa zawodowego w szkołach  

i placówkach, o których mowa w art.2 pkt 4 oraz wymagania w zakresie 

przygotowania osób realizujących doradztwo zawodowe w szkołach  

i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 4 uwzględniając rolę doradcy 

zawodowego we wspieraniu uczniów i słuchaczy w procesie podejmowania 

decyzji edukacyjnych i zawodowych. 

 



Kształcenie zawodowe  

i doradztwo edukacyjno-zawodowe 

(Ustawa Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016) 

 

Art.98.1. Statut szkoły zawiera w szczególności: 

16) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. 

 

Art. 109.1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej 

szkoły są: 

5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

 

6. Zajęcia, o których mowa w ust.1 pkt 7, są organizowane dla uczniów klas 

VII i VIII szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum 

ogólnokształcącego i technikum. 

7. Zajęcia, o których mowa w ust.1 pkt 7, są realizowane niezależnie od 

pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom  

w ramach zajęć, o których mowa w ust. 1pkt 5. 



Przepisy dotyczące okresu przejściowego – 

doradztwo zawodowe 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 60) 

 

Art. 292.1. W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa 

zawodowego, o których mowa w art. 109 ust.1 pkt 7 ustawy – Prawo 

oświatowe, są realizowane w oparciu o program przygotowany przez 

nauczyciela realizującego te zajęcia i dopuszczony do użytku szkolnego 

przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

 

2. Program, o którym mowa w ust. 1, zawiera treści dotyczące informacji  

o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach 

uzyskiwania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy  

i predyspozycjami zawodowymi. 
 

 



Kształcenie zawodowe 

(Ustawa Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. Dz. U. 2017 r. poz. 59) 

 

Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności: 

(…) 

6) możliwości pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez 

dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i 

zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z 

indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz 

predyspozycjami; 

17) dostosowanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku 

pracy; 

19) przygotowania  uczniów do wyboru zawodu i kierunków 

kształcenia; 

 



 

 

 

 

 

 

Edukacja zawodowa formalna, nieformalna  

i pozaformalna a potwierdzanie kwalifikacji 

rynkowych 

Podział kwalifikacji 

 

1. Kwalifikacje formalne 

a) pełne, 

b) cząstkowe. 

2. Kwalifikacje uregulowane. 

3. Kwalifikacje rynkowe. 

 

 

 



Polska Rama Kwalifikacji 

(Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dn. 22.12. 2015 r. Dz. U. 2016 poz. 64) 

 

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

16) Polska Rama Kwalifikacji - opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce 

poziomów kwalifikacji odpowiadających poziomom europejskich ram 

kwalifikacji, o których mowa w załączniku II do zalecenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie 

ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe 

życie (Dz. U. UE C 111 z 06.05.2008, str. 1), sformułowany za pomocą 

ogólnych charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poszczególnych poziomach ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności 

i kompetencji społecznych; 

 



   Kwalifikacje pełne 

Nadawane są wyłącznie w ramach systemów oświaty i szkolnictwa  

wyższego po ukończeniu określonych etapów kształcenia 

  
Nazwa kwalifikacji Poziom Polskiej Ramy 

Kwalifikacji  

Świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej I poziom PRK 

Świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej II poziom PRK 

Świadectwo ukończenia gimnazjum II poziom PRK 

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po 

ukończeniu ZSZ/BSI oraz po zdaniu egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie 

III poziom PRK 

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po 

ukończeniu technikum/SP/BSII oraz po zdaniu egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie 

IV poziom PRK 

Świadectwo dojrzałości IV poziom PRK 

Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia VI poziom PRK 

Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia/jednolitych 

studiów magisterskich 
VII poziom PRK 

Dyplom doktorski VIII poziom PRK 



Kwalifikacja w zawodzie 

Kwalifikacje (formalne) włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

dzielą się na pełne i cząstkowe.  Kwalifikacja w zawodzie jest typową 

kwalifikacją cząstkową, można ją uzyskać w szkołach, na KKZ lub potwierdzić 

na egzaminach eksternistycznych. 

Od 19 stycznia 2017 r. na świadectwach znajduje się informacja o poziomie 

Polskiej Ramy Kwalifikacji danej kwalifikacji. Uzyskanie wszystkich 

kwalifikacji wymaganych w danym zawodzie oraz wymaganego poziomu 

wykształcenia umożliwia uzyskanie kwalifikacji pełnej, tj. dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 

 



Zmiany w szkolnictwie zawodowym od 1 września 2017 r. – 

dotyczące nowych zawodów 

Zostały uregulowane następującymi przepisami szczegółowymi: 

 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 622)  

 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  

w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach  

(podpisane  w marcu 2017 r.) 

 



Zmiany w szkolnictwie zawodowym od 1 września 2017 r. – 

dotyczące nowych zawodów 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w 

sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, załącznik 1, 

7, 8 do rozporządzenia (Dz. U. z 2017 r. poz. 703)  

 

 w kl. VII i VIII szkoły podstawowej 
Doradztwo zawodowe – minimum 10 godz. w roku. 

 

 w BS I stopnia dla absolwentów gimnazjum  
Doradztwo zawodowe – minimum 10 godz. w trzyletnim okresie nauczania. 

 

 w BS I stopnia dla absolwentów szkół podstawowych  
Doradztwo zawodowe – minimum 10 godz. w trzyletnim okresie nauczania. 

 



Zmiany w szkolnictwie zawodowym od 1 września 2017 r. – 

dotyczące nowych zawodów 

Symbo

l 

cyfrow

y 

Nazwa 

zawodu 

PozioP

RK – 

kwal. 

pełna 

Wniosk

odawca 

Obszar 

kształc

enia 

Typy szkół 

ponadpodstawowych 

Nazwy 

kwalifikacji 

Poziom 

PRK – 

kwal. 

cząstkowa 

Moż

l. 

kszt

ał. 

KKZ 

Szcze. 

uwaru

nkowa

nia 
BS 

I 

BS 

II 

T SP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

932919 Prac. pomoc. 

mechan. 

II gospod

arki 

MG X K1  2 X Kształc. 

wyłącz. 

dla osób 

z 

niepełnos

. w 

stopniu 

lekkim  

723310 Mechanik – 

monter 

maszyn i 

urządzeń 

III gospod

arki 

MG X K1 Montaż i 

obsługa 

maszyn i 

urządzeń 

3 X 

722307 Operator 

obrabiarek 

sprawającyc

h 

III gospod

arki 

MG X K1 Użytkownik 

obrabiarek 

skrawających 

3 X 

722204 Ślusarz III gospod

arki 

MG X K1 

Wykonywanie 

i naprawa 

elementów 

maszyn, 

urządzeń i 

narzędzi 

3 X 



Zmiany w szkolnictwie zawodowym od 1 września 2017 r. – 

dotyczące nowych zawodów 

Na bazie zawodów BS I (i jednej z trzech kwalifikacji robotniczych: 

- K1 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 

albo 

- K1 Użytkownik obrabiarek skrawających 

albo 

-    K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi) 

 

jest kontynuowany zawód: technik mechanik 514105 

-   K2 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 

 

Poziom PRK 4 (kwalifikacja pełna) 

 

 



Nowe zawody wprowadzone do klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego 

1) asystent fryzjera 

2) pracownik pomocniczy krawca 

3) pracownik pomocniczy ślusarza 

4) pracownik pomocniczy stolarza 

5) pracownik pomocniczy mechanika 

6) magazynier - logistyk 

7) technik robót wykończeniowych w budownictwie 

8) operator maszyn i urządzeń hutniczych  
 

(powstał w wyniku zintegrowania zawodu  operator maszyn  
i urządzeń do obróbki plastycznej oraz zawodu operator maszyn  
i urządzeń metalurgicznych) 

 



Asystent fryzjera   932919  

– branżowa szkoła I stopnia 

Kształcenie wyłącznie dla osób z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie asystent 

fryzjera powinien być przygotowany do wykonywania 

następujących zadań zawodowych: 

1) wykonywania prac związanych z przygotowaniem 

stanowiska pracy dla fryzjera; 

2) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów; 

3) wykonywania prac porządkowych stanowiska pracy 

fryzjera oraz na terenie zakładu fryzjerskiego; 

4) wykonywania prac pomocniczych związanych z 

obsługą klientów w zakładzie fryzjerskim; 

5) nabywania umiejętności z zakresu kompetencji 

personalnych, pracy zespołowej, odpowiedzialności za 

przydzielone zadania; 

6) wykonywania prac pomocniczych wspierających 

czynności wykonywane przez fryzjera; 

7) wykonywania prostych stylizacji fryzur.  



Pracownik pomocniczy krawca    932915 

- branżowa szkoła I stopnia  

Kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim 

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik pomocniczy 

krawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących 

zadań zawodowych: 

1) wykonywania prac związanych z przygotowaniem stanowiska 

pracy dla krawca; 

2) poznania technik konstruowania i modelowania wyrobów 

odzieżowych; 

3) dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych; 

4) obsługiwania prostych maszyn i urządzeń stosowanych podczas 

wytwarzania wyrobów odzieżowych; 

5) wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą klientów 

w zakładzie krawieckim; 

6) nabywania umiejętności z zakresu kompetencji i personalnych, 

pracy zespołowej, odpowiedzialności za przydzielone zadania; 

7) wytwarzania prostych wyrobów odzieżowych. 



Pracownik pomocniczy ślusarza  932917  

- branżowa szkoła I stopnia  

Kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim 

 
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik pomocniczy ślusarza 

powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1) wykonywania prac związanych z przygotowaniem stanowiska pracy dla 

prostych czynności mechanicznych, ślusarskich; 

2) wykonywania prac pomocniczych  

w zakładzie mechanicznym świadczącym usługi mechaniczno-ślusarskie; 

3) wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą klientów w zakładzie 

ślusarskim; 

4) nabywania umiejętności z zakresu kompetencji personalnych, pracy zespołowej, 

odpowiedzialności za przydzielone zadania; 

5) wykonywania prac porządkowych na stanowisku pracy oraz na terenie zakładu 

mechaniczno-ślusarskiego; 

6) wykonywania prac pomocniczych związanych z demontażem, czyszczeniem, 

naprawą, konserwacją i montażem prostych podzespołów, zespołów części  

maszyn i urządzeń prostych, które są odłączone od źródła energii; 

7) wykonywania prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym 

stanie stanowiska pracy, prostych narzędzi pracy, prostych maszyn i urządzeń  

mechanicznych. 



Pracownik pomocniczy stolarza   932918   

- branżowa szkoła I stopnia  

Kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu lekkim 

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik pomocniczy stolarza 

powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań 

zawodowych: 

1) wykonywania prac związanych z przygotowaniem stanowiska pracy dla 

prostych czynności stolarskich; 

2) wykonywania prostych wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych; 

3) wykonywania prac pomocniczych w zakładzie świadczącym usługi 

stolarskie; 

4) wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą klientów w 

zakładzie stolarskim; 

5) wykonywania prostych prac związanych z obsługą oraz konserwacją 

maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie; 

6) wykonywania prostych napraw, renowacji i konserwacji wyrobów 

stolarskich; 

7) nabywania umiejętności z zakresu kompetencji personalnych, pracy 

zespołowej, odpowiedzialności za przydzielone zadania; 

8) wykonywania prac porządkowych na stanowisku pracy oraz na terenie 

zakładu stolarskiego 



Pracownik pomocniczy mechanika   932916  

- branżowa szkoła I stopnia  

Kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu lekkim 

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik pomocniczy  

mechanika powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań 

zawodowych: 

1) wykonywania prac związanych z przygotowaniem stanowiska pracy dla prostych 

czynności mechanicznych, ślusarskich; 

2) wykonywania prac pomocniczych w zakładzie mechanicznym świadczącym 

usługi mechaniczno-ślusarskie; 

3) wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą klientów w zakładzie 

mechanicznym; 

4) nabywania umiejętności z zakresu kompetencji personalnych, pracy zespołowej, 

odpowiedzialności za przydzielone zadania; 

5) wykonywania prac porządkowych na stanowisku pracy oraz na terenie zakładu 

mechaniczno-ślusarskiego; 

6) wykonywania prac pomocniczych związanych z montażem, obsługą,  

demontażem, czyszczeniem, naprawą, konserwacją prostych podzespołów, 

zespołów części maszyn i urządzeń prostych, które są odłączone od źródła energii; 

7) wykonywania prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie 

stanowiska pracy, prostych narzędzi pracy, prostych maszyn i urządzeń 

mechanicznych 



Magazynier – logistyk   432106 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier – logistyk 

powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań 

zawodowych: 

1) przyjmowania i wydawania towarów z magazynu; 

2) przechowywania towarów; 

3) ponoszenia odpowiedzialności za towar zgromadzony w 

magazynie; 

4) prowadzenia dokumentacji magazynowej 



Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik robót wykończeniowych  

w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania następujących  

zadań zawodowych: 

1) wykonywania robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych; 

2) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem  

terenu budowy; 

3) montażu, użytkowania i demontażu rusztowań stosowanych podczas 

wykonywania robót wykończeniowych; 

4) koordynowania prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót  

wykończeniowych; 

5) organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w  

obiektach budowlanych; 

6)sporządzania kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie 

 



Operator maszyn i urządzeń hutniczych  812121  

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator maszyn  

i urządzeń hutniczych powinien być przygotowany do  

wykonywania następujących zadań zawodowych:  

1) obsługiwania maszyn i urządzeń w procesach technologicznych; 

2) konserwacji i przeglądów bieżących maszyn i 

urządzeń hutniczych; 

3) prowadzenia kontroli wyrobu. 

 

Zawód powstał z połączenia :  

 Operatora maszyn i urządzeń metalurgicznych 

 Operatora maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej 

 

 



Zmiany nazewnictwa dotychczasowych zawodów 

Dotychczasowa nazwa zawodu Nowa nazwa zawodu 

technik drogownictwa technik budowy dróg 

technik  dróg i mostów kolejowych technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych 

technik urządzeń sanitarnych technik inżynierii sanitarnej 

technik budownictwa okrętowego technik budowy jednostek pływających 

technik cyfrowych procesów graficznych technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

technik technologii ceramicznej technik ceramik 

fototechnik technik fotografii i multimediów 

monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych monter sieci telekomunikacyjnych 

monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych monter sieci i instalacji sanitarnych 

monter kadłubów okrętowych monter kadłubów jednostek pływających 

mechanik motocyklowy mechanik  pojazdów motocyklowych 

monter - elektronik elektronik 

monter mechatronik mechatronik 

mechanik maszyn i urządzeń drogowych operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i 

drogowych 



Kontakt:  

 
Maria Kaczmarek 

Małgorzata Łukaszewska 

mkaczmarek@womkat.edu.pl; 
 

mlukaszewska@womkat.edu.pl 
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