TECHNIK PRZEMYSŁU MODY
(projektowanie mody) - klasa integracyjna
współpraca z Pracownią Projektowania i Stylizacji Ubioru
WPA UAM w Kaliszu.

Jeśli jesteś osobą kreatywną, posiadasz zdolności plastyczne
- pomyśl o kontynuowaniu nauki w naszej szkole!
Interesują Cię programy o modzie, lubisz projektować
odzież, piszesz modowego bloga? Często przeglądasz
czasopisma, aby popatrzeć na odzieżowe nowości, nieraz
doradzałeś/aś koleżance lub koledze, jaki strój wybrać?
Pomyśl o przyjściu do Świata Mody,
który przed Tobą otwieramy...

ELEKTRYK
Elektryk zajmuje się montażem, instalacją i naprawą instalacji
i urządzeń elektrycznych , ocenia stan techniczny instalacji
maszyn i urządzeń elektrycznych.
Wykonywanie zawodu elektryka wymaga zdolności manualnych,
umiejętności precyzyjnego posługiwania się narzędziami
i sprzętem. Jeżeli cechuje Cię spostrzegawczość, dokładność oraz
dbałość o porządek, jesteś dociekliwy i opanowany w trudnych
sytuacjach jest to zawód dla Ciebie.
Elektryk jest zawodem potrzebnym i poszukiwanym na rynku pracy,
dającym możliwości zatrudnienia w wielu gałęziach gospodarki,
zarówno w wielkich przedsiębiorstwach jak i małych warsztatach.

Pomyśl o podjęciu nauki w naszej szkole!

KWALIFIKACJE I CZYNNOŚCI:
Kwalifikacja A.71.
Projektowanie i wytwarzanie wyrobów
odzieżowych
 projektowanie wyrobów odzieżowych;
 wykonywanie wyrobów odzieżowych.

Kwalifikacja A.74.
Organizacja procesów wytwarzania
wyrobów odzieżowych
 organizowanie procesów wytwarzania
wyrobów odzieżowych;
 organizowanie działań związanych
z marketingiem oraz sprzedażą
wyrobów odzieżowych.

ZATRUDNIENIE:
Technik przemysłu mody po zdobyciu tytułu jest
specjalistą modowym i w zależności od ukończonej
kwalifikacji może znaleźć z zatrudnienie
na stanowiskach:
 projektant mody,
 asystent projektanta mody,
 konstruktor odzieży,
 stylista wizerunku,
technolog w firmie odzieżowej,
sprzedawca w branży odzieżowej,
wykonawca dekoracji wnętrz
właściciel pracowni mody
 VISUAL MERCHANDISER – projektant witryn
sklepowych
marketing i pokazy mody
KONTYNUACJA NAUKI:
 Absolwent kierunku technik technologii odzieży
może kontynuować naukę w: Pracowni Projektowania i Stylizacji Ubioru WPA UAM w Kaliszu,
Akademii Sztuk Pięknych, Wyższej Szkole Sztuki
i Projektowania i innych uczelniach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
KWALIFIKACJE I CZYNNOŚCI:

E.7. Montaż i konserwacja maszyn
i urządzeń elektrycznych
Naprawa uszkodzonych elementów nadwozi
pojazdów samochodowych:
 montaż maszyn i urządzeń elektrycznych,
 konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.

ZATRUDNIENIE w:
 elektrowniach i zakładach energetycznych,
 zakładach eksploatujących energie elektryczna
takich jak: huty, kopalnie, transport kolejowy,
gospodarka komunalna),
 zakładach produkujących maszyny i urządzenia
elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny
codziennego użytku,
 firmach budowlanych,
 możesz prowadzić własny zakład usługowy.

E.8. Montaż i konserwacja instalacji
elektrycznych
 montaż instalacji elektrycznych,
 konserwacja instalacji elektrycznych

KONTYNUACJA NAUKI:
 Ścieżki rozwoju zawodowego, po uzupełnieniu
dodatkowych kwalifikacji, mogą prowadzić do
5 zawodów: elektromechanik, technik elektryk,
elektromechanik pojazdów samochodowych,
mechanik pojazdów samochodowych, technik
pojazdów samochodowych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ZŁOTNIK-JUBILER

WĘDLINIARZ

Złotnik-jubiler zajmuje się wytwarzaniem, naprawą, przeróbką

Wędliniarz przeprowadza rozbiór i wykrawanie mięsa zwierząt

i konserwacją biżuterii oraz przedmiotów użytkowych i ozdobnych

rzeźnych. Magazynuje i przygotowuje do dystrybucji mięso.

z metali szlachetnych oraz innych materiałów. To zawód

Produkuje przetwory mięsne i tłuszczowe.

z wielowiekową tradycją, ponieważ biżuterię srebrną i złotą
wytwarzano już przed sześcioma tysiącami lat. Obecnie obserwujemy

Smak i zapach swojskiej szynki wędzonej naturalnym

coraz większe zainteresowanie klientów oryginalnymi wyrobami

dymem doceni każdy smakosz wyrobów mięsnych.
Jeżeli chcesz nauczyć się przygotowywać takie specjały,

jubilerskimi.
Jeśli fascynuje Cię biżuteria, jesteś dokładny/a i kreatywny/a,
masz wyobraźnię przestrzenną, zdolności manualne, zmysł
artystyczny i cierpliwość, to jesteś idealnym/ą kandydatem/ką

a przy tym jesteś sprawny i wytrzymały fizycznie,
odpowiedzialny, spostrzegawczy i nie boisz się pracy
w niesprzyjających warunkach środowiskowych,
to jesteś idealnym kandydatem na wędliniarza.

na złotnika-jubilera.

Pomyśl o podjęciu nauki w naszej szkole!
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 7 w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH
im. Zesłańców Sybiru
62-800 KALISZ, ul. Wąska 13, tel. (62) 502-50-61, (62) 767-79-57 www.zs.kalisz.pl

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ
PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego obsługuje
oraz nadzoruje maszyny i urządzenia do wyrobu artykułów

Pomyśl o podjęciu nauki w naszej szkole!
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 7 w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH
im. Zesłańców Sybiru
62-800 KALISZ, ul. Wąska 13, tel. (62) 502-50-61, (62) 767-79-57 www.zs.kalisz.pl

MECHANIK-MONTER
MASZYN I URZĄDZEŃ
Mechanik-monter maszyn i urządzeń montuje, obsługuje oraz
konserwuje maszyny i urządzenia.

spożywczych.
Jeśli lubisz majsterkować, naprawiać różne urządzenia,

Jeżeli chciałbyś pracować w branży spożywczej, jesteś

jesteś zręczny i odpowiedzialny, masz zmysł techniczny,

spostrzegawczy, odpowiedzialny i potrafisz działać

to jesteś idealnym kandydatem na mechanika-montera

w zespole, to jesteś idealnym kandydatem/ką

maszyn i urządzeń.

na operatora maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego.

Pomyśl o podjęciu nauki w naszej szkole!
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 7 w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH
im. Zesłańców Sybiru
62-800 KALISZ, ul. Wąska 13, tel. (62) 502-50-61, (62) 767-79-57 www.zs.kalisz.pl

Pomyśl o podjęciu nauki w naszej szkole!
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 7 w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH
im. Zesłańców Sybiru
62-800 KALISZ, ul. Wąska 13, tel. (62) 502-50-61, (62) 767-79-57 www.zs.kalisz.pl

KWALIFIKACJE I CZYNNOŚCI:

ZATRUDNIENIE w:

Kwalifikacja T.5.

 ubojniach i zakładach mięsnych,

Produkcja przetworów mięsnych
i tłuszczowych

 zakładach gastronomicznych,

 dokonywanie rozbioru tusz zwierząt
rzeźnych oraz wykrawania mięsa;
magazynowanie i przygotowywanie
mięsa do dystrybucji;
 obsługiwanie maszyn i urządzeń
stosowanych w przetwórstwie mięsa;
 wykonywanie prac związanych
z produkcją przetworów mięsnych
i tłuszczowych;
 magazynowanie i przygotowywanie
przetworów mięsnych
i tłuszczowych do dystrybucji.

KWALIFIKACJE I CZYNNOŚCI:
Kwalifikacja S.1.
Wykonywanie i naprawa wyrobów
złotniczych i jubilerskich

 wykonywanie wyrobów złotniczych
i jubilerskich z metali szlachetnych
i ich stopów;

KONTYNUACJA NAUKI:
 po uzupełnieniu kwalifikacji T.16.
(organizacja i nadzorowanie produkcji
wyrobów spożywczych) oraz uzyskaniu
wykształcenia średniego możesz uzyskać
tytuł technik technologii żywności

KWALIFIKACJE I CZYNNOŚCI:

ZATRUDNIENIE w:

Kwalifikacja M.17.

 przedsiębiorstwach przemysłu metalowego
i maszynowego,

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
 przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych,

 obsługiwanie i konserwowanie maszyn
i urządzeń;
 instalowanie i uruchamianie maszyn
i urządzeń.

 możesz prowadzić własną działalność
gospodarczą.

 oprawianie kamieni jubilerskich;
 wykonywanie napraw i przerabianie
wyrobów złotniczych i jubilerskich.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 dokonywanie montażu maszyn
i urządzeń;

 pracowniach jubilersko – złotniczych,
 sklepach z wyrobami jubilerskimi,

 sklepach garmażeryjnych,
 możesz prowadzić własną
działalność gospodarczą.

ZATRUDNIENIE w:

 firmach zajmujących się wytwarzaniem
i eksploatacją urządzeń technicznych,
 możesz prowadzić własną działalność
gospodarczą.
KONTYNUACJA NAUKI:
po uzupełnieniu kwalifikacji M.44.
(organizacja i nadzorowanie procesów produkcji
maszyn i urządzeń) oraz uzyskaniu wykształcenia
średniego możesz uzyskać tytuł technik mechanik

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

KWALIFIKACJE I CZYNNOŚCI:
Kwalifikacja T.2.
Produkcja wyrobów spożywczych
z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
 przygotowywanie surowców
do produkcji wyrobów spożywczych
z wykorzystaniem maszyn i urządzeń;
 wytwarzanie półproduktów i wyrobów
gotowych z zastosowaniem maszyn
i urządzeń;
 obsługiwanie maszyn i urządzeń
stosowanych do produkcji wyrobów
spożywczych;
 magazynowanie wyrobów gotowych
z wykorzystaniem urządzeń
magazynowych i środków
transportu wewnętrznego.

ZATRUDNIENIE w:
 przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego,
 placówkach zajmujących się przechowywaniem
i dystrybucją żywności,
 możesz prowadzić własną działalność
gospodarczą – przedsiębiorstwo zajmujące się
przetwórstwem spożywczym.
KONTYNUACJA NAUKI:
 po uzupełnieniu kwalifikacji T.16. (organizacja
i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych)
oraz uzyskaniu wykształcenia średniego możesz
uzyskać tytuł technik technologii żywności
po uzupełnieniu kwalifikacji T.17. (organizacja
i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich)
oraz uzyskaniu wykształcenia średniego możesz
uzyskać tytuł technik przetwórstwa mleczarskiego

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

OBUWNIK

DRUKARZ

Obuwnik wykonuje lub naprawia różnego rodzaju
obuwie damskie, męskie, dziecięce oraz obuwie
specjalistyczne, np. trzewiki robocze.

Drukarz to specjalista, który zajmuje się drukowaniem
oraz obsługą urządzeń używanych w procesie drukowania.

Jeżeli twierdzisz, że buty są najważniejszym
elementem stroju każdego człowieka, cechuje Cię

Jeśli masz takie cechy jak: cierpliwość,

spostrzegawczość, staranność, dokładność,

systematyczność, spostrzegawczość, podzielność

cierpliwość, masz zdolności manualne i techniczne,

uwagi oraz wrażliwość estetyczną, jesteś

prawidłowo widzisz barwy, to jesteś idealnym

idealnym kandydatem/ką na drukarza.

kandydatem na obuwnika.

Pomyśl o podjęciu nauki w naszej szkole!
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 7 w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH
im. Zesłańców Sybiru
62-800 KALISZ, ul. Wąska 13, tel. (62) 502-50-61, (62) 767-79-57 www.zs.kalisz.pl

FOTOGRAF

Pomyśl o podjęciu nauki w naszej szkole!
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 7 w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH
im. Zesłańców Sybiru
62-800 KALISZ, ul. Wąska 13, tel. (62) 502-50-61, (62) 767-79-57 www.zs.kalisz.pl

ZEGARMISTRZ

Fotograf to specjalista zajmujący się rejestrowaniem, obróbką,
powielaniem i prezentowaniem obrazów z wykorzystaniem
różnych technik oraz nośników obrazu. Jest to zawód cieszący się

Zawód, który wraca do łask, ponieważ zwiększa się zainteresowanie
użytkowników zegarkami mechanicznymi.

dużą popularnością, gdyż fotografia od wielu lat jest
wykorzystywana we wszystkich niemal dziedzinach działalności
człowieka.

Jeżeli pasjonujesz się zegarami i mikrotechniką, posiadasz cechy

Jeżeli nie rozstajesz się z aparatem fotograficznym, masz
zmysł artystyczny, bogatą wyobraźnię, poczucie estetyki,

takie jak: dokładność, skrupulatność, koncentracja uwagi,
opanowanie, cierpliwość i spokój oraz zdolności manualne,
to jesteś idealnym kandydatem na zegarmistrza.

lubisz kontakty z ludźmi, jesteś idealnym kandydatem/ką
na fotografa.

Pomyśl o podjęciu nauki w naszej szkole!
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 7 w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH
im. Zesłańców Sybiru
62-800 KALISZ, ul. Wąska 13, tel. (62) 502-50-61, (62) 767-79-57 www.zs.kalisz.pl

Pomyśl o podjęciu nauki w naszej szkole!
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 7 w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH
im. Zesłańców Sybiru
62-800 KALISZ, ul. Wąska 13, tel. (62) 502-50-61, (62) 767-79-57 www.zs.kalisz.pl

KWALIFIKACJE I CZYNNOŚCI:
Kwalifikacja A.15.
Realizacja procesów drukowania
z form drukowych

ZATRUDNIENIE w:
 drukarniach i zakładach poligraficznych
we wszystkich technikach drukowania,

KWALIFIKACJE I CZYNNOŚCI:
Kwalifikacja A.8.

 zakładach produkcyjnych,

Wytwarzanie obuwia

 warsztatach rzemieślniczych,

 firmach rzemieślniczych,

 sporządzanie form drukowych;

 zakładach prowadzących usługi
poligraficzne,

 przygotowywanie materiałów
oraz opracowywania elementów
obuwia;

 przygotowywanie materiałów,
maszyn i urządzeń do procesu
drukowania;

 możesz prowadzić własną działalność
gospodarczą.

 wykonywanie operacji montażu
cholewek;

KONTYNUACJA NAUKI:

 wykonywanie operacji związanych
z montażem i wykańczaniem obuwia.

 drukowanie nakładu z form
drukowych.

 po uzupełnieniu kwalifikacji A.40
(planowanie i kontrola produkcji
poligraficznej) oraz uzyskaniu
wykształcenia średniego możesz uzyskać
tytuł technik procesów drukowania

ZATRUDNIENIE w:

 w sklepach obuwniczych jako doradca
i sprzedawca,
 biurach projektowych zajmujących się
projektowaniem obuwia,
 własna firma świadczącą usługi w zakresie
naprawy i produkcji oraz sprzedaży obuwia.

KONTYNUACJA NAUKI:
 po uzupełnieniu kwalifikacji A.52 (organizacja
i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia)
oraz uzyskaniu wykształcenia średniego możesz
uzyskać tytuł technik obuwnik

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

KWALIFIKACJE I CZYNNOŚCI:

ZATRUDNIENIE w:

KWALIFIKACJE I CZYNNOŚCI:

ZATRUDNIENIE w:

Kwalifikacja M.13.

 własnych punktach naprawczych,

Kwalifikacja A.20.

 redakcjach prasowych,

Naprawa zegarów i zegarków

 handlu zegarkami lub częściami
zamiennymi do nich,

Rejestracja i obróbka obrazu

 agencjach reklamowych,

 diagnozowanie przyczyn
nieprawidłowości pracy zegarów
i zegarków;
 wykonywanie napraw zegarów
i zegarków;

 punktach produkcji, konserwacji,
naprawy mechanicznych, elektrycznych
lub elektronicznych urządzeń licznikowych
bądź rejestrujących (gospodarka wodna,
gazowa, elektryczna, itp.).

 wykonywanie konserwacji
i regulacji zegarów i zegarków.

 organizowanie planu zdjęciowego;
 rejestrowanie obrazu;
 kopiowanie i obróbka obrazu.

 instytucjach wykorzystujących fotografię
w swojej działalności(policja, biblioteki,
placówki naukowo-techniczne, muzea, archiwa),
 możesz prowadzić własną działalność
gospodarczą.
KONTYNUACJA NAUKI:
 po uzupełnieniu kwalifikacji A.25
(wykonywanie i realizacja projektów
multimedialnych) oraz uzyskaniu
wykształcenia średniego możesz uzyskać
tytuł fototechnik

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

TAPICER

KOWAL

Tapicer wykonuje różnego rodzaju wyroby tapicerowane,

Podstawowym celem pracy kowala jest obróbka plastyczna metali

np. sofy, kanapy, krzesła. Dokonuje również naprawy

wykonywana ręcznie bądź za pomocą urządzeń mechanicznych. Efektem

uszkodzonych lub zużytych tapicerowanych części mebli

pracy kowala mogą być elementy będące częściami składowymi większych

i sprzętów.

urządzeń mechanicznych (np.: odkuwki do dalszej obróbki mechanicznej).
Może także wykonywać metalowe elementy kute oraz przedmioty ozdobne,
np. balustrady schodowe, balkonowe, kraty, ogrodzenia, meble ogrodowe,

Czasem wystarczy zmienić obicie krzesła, sofy,

żyrandole, kinkiety.

aby wyglądały jak nowe. Chciałbyś zostać tapicerem?

Jeżeli jesteś uzdolniony technicznie i artystycznie, masz

Jeżeli jesteś staranny, dokładny, masz zdolności

wyobraźnię przestrzenną, nie straszny Ci długotrwały wysiłek

manualne i zmysł artystyczny, to idealnie nadajesz się

w trudnych warunkach związanych z pracą w wysokiej

do tego zawodu.

temperaturze i hałasie, jesteś idealnym kandydatem na kowala.

Pomyśl o podjęciu nauki w naszej szkole!
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 7 w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH
im. Zesłańców Sybiru
62-800 KALISZ, ul. Wąska 13, tel. (62) 502-50-61, (62) 767-79-57 www.zs.kalisz.pl

ŚLUSARZ
To rzemieślnik, którego zadaniem jest ręczna lub ręczno-maszynowa

Pomyśl o podjęciu nauki w naszej szkole!
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 7 w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH
im. Zesłańców Sybiru
62-800 KALISZ, ul. Wąska 13, tel. (62) 502-50-61, (62) 767-79-57 www.zs.kalisz.pl

DEKARZ
Dekarz pokrywa i naprawia dachy różnymi materiałami dekarskimi,

obróbka metalu. Celem pracy ślusarza jest budowa prostych

zakłada, konserwuje i remontuje urządzenia służące do odprowadzania

konstrukcji oraz konserwacja i naprawa prostych mechanizmów

wody z dachów przy zastosowaniu narzędzi, urządzeń oraz maszyn

i wyrobów metalowych.

dekarskich, ślusarskich i murarskich. Dobry fachowiec na brak pracy
nie będzie narzekał, gdyż buduje się coraz więcej domów.

Jeżeli lubisz majsterkować, naprawiłeś rower, zamek
czy wózek, masz zdolności techniczne, jesteś sprawny
manualnie, szybko reagujesz na bodźce zewnętrzne,
nie masz problemu ze wzrokiem, to jesteś idealnym
kandydatem na ślusarza.

Pomyśl o podjęciu nauki w naszej szkole!
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 7 w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH
im. Zesłańców Sybiru
62-800 KALISZ, ul. Wąska 13, tel. (62) 502-50-61, (62) 767-79-57 www.zs.kalisz.pl

Jeżeli nie masz lęku wysokości, jesteś zręczny, sprawny
i wytrzymały, masz wyobraźnię przestrzenną i potrafisz
działać w zespole, nie straszna Ci praca w niesprzyjających
warunkach pogodowych, jesteś idealnym kandydatem
na dekarza.

Pomyśl o podjęciu nauki w naszej szkole!
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 7 w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH
im. Zesłańców Sybiru
62-800 KALISZ, ul. Wąska 13, tel. (62) 502-50-61, (62) 767-79-57 www.zs.kalisz.pl

KWALIFIKACJE I CZYNNOŚCI:

ZATRUDNIENIE w:

Kwalifikacja M.21.

 warsztatach rzemieślniczych,

Wykonywanie i naprawa wyrobów
kowalskich

 zakładach naprawy maszyn
i urządzeń technicznych,

 wykonywanie i naprawianie wyrobów
kowalskich metodą kucia ręcznego;
 wykonywanie wyrobów kowalskich
metodą kucia maszynowego.

 zakładach produkujących elementy
ogrodzeń i balustrad,
 samodzielna działalność
gospodarcza

KWALIFIKACJE I CZYNNOŚCI:

ZATRUDNIENIE w:

Kwalifikacja A.10.

 zakładach produkcyjnych,

Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

 warsztatach rzemieślniczych,

 wykonywanie wyrobów tapicerowanych
i prac dekoratorskich;
 wykonywanie napraw i renowacji
wyrobów tapicerowanych;
 wykonywanie usług tapicerskich.

 salonach meblowych jako doradca
i sprzedawca,
 muzeach jako renowator mebli
tapicerowanych,
 biurach projektowych zajmujących się
dekoracją wnętrz,
 pracowniach dekoratorskich planów
filmowych i teatralnych,
 samodzielna działalność gospodarcza

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

KWALIFIKACJE I CZYNNOŚCI:

ZATRUDNIENIE w:

KWALIFIKACJE I CZYNNOŚCI:

ZATRUDNIENIE w:

Kwalifikacja M.20.
Kwalifikacja B.12.

 małych i średnich firmach budowlanych,

Wykonywanie robót dekarskich

 warsztatach remontowo-budowlanych
wykonujących roboty dekarskie,

 wykonywanie pokryć dachowych
i obróbek dekarskich;

 samodzielna działalność gospodarcza

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn,
urządzeń i narzędzi

 warsztatach samochodowych,
 wykonywanie elementów maszyn
i urządzeń;
 naprawianie elementów maszyn, urządzeń
i narzędzi;

 wykonywanie montażu okien dachowych,
wyłazów, świetlików i urządzeń
do pozyskiwania energii odnawialnej;

 wykonywanie połączeń;
 wykonywanie odwodnień połaci
dachowych;

zakładach przemysłu maszynowego,

 konserwowanie elementów maszyn,
urządzeń i narzędzi.

 firmach sanitarnych i instalacyjno
-grzewczych,
 serwisach naprawy sprzętu domowego,
 pracowniach ślusarstwa artystycznego,
 samodzielna działalność gospodarcza

 wykonywanie remontu i rozbiórki pokryć
dachowych, obróbek dekarskich
i odwodnień połaci dachowych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

KALETNIK

KOMINIARZ

Kaletnik wytwarza wyroby galanteryjne ze skóry, tworzyw

Kominiarz zajmuje się udrażnianiem, konserwowaniem,

sztucznych i materiałów włókienniczych. Typowymi wyrobami

czyszczeniem i kontrolowaniem stanu przewodów wentylacyjnych

kaletniczymi są: teczki, walizki, nesesery, plecaki, torby damskie

i kominowych oraz ich planowaniem i montażem w budynkach

oraz drobna galanteria (portfele, saszetki, futerały, paski, obroże,

użytkowych i mieszkalnych.

smycze).
Jeżeli podoba Ci się galanteria skórzana, cechuje Cię

Jeżeli nie masz lęku wysokości, jesteś zręczny,

spostrzegawczość, staranność, dokładność, cierpliwość,

sprawny i wytrzymały, masz wyobraźnię

masz zdolności manualne i artystyczne oraz wyobraźnię

przestrzenną, lubisz czarny kolor i chcesz

przestrzenną, prawidłowo widzisz barwy i masz pamięć

przynosić ludziom szczęście, jesteś idealnym

wzrokową, jesteś idealnym kandydatem/ką na kaletnika.

kandydatem na kominiarza.

Pomyśl o podjęciu nauki w naszej szkole!

Pomyśl o podjęciu nauki w naszej szkole!
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 7 w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH
im. Zesłańców Sybiru
62-800 KALISZ, ul. Wąska 13, tel. (62) 502-50-61, (62) 767-79-57 www.zs.kalisz.pl

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 7 w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH
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ZDUN

KAMIENIARZ
Kamieniarz prowadzi obróbkę ręczną i mechaniczną kamieni naturalnych

Zdun konstruuje, buduje i naprawia kominki oraz piece kaflowe, chlebowe,

i sztucznych. Wykonuje, montuje i osadza kamienne elementy w obiektach

kuchenne. Obecnie obserwujemy ożywienie w tej branży, gdyż wzrosło

budowlanych i nagrobkowych. Przeprowadza ich renowację i konserwację.

zainteresowanie tradycyjnymi metodami ogrzewania. Zdun zaczyna być

Elementy budowlane (m.in. mury, schody, gzymsy, nadproża, obramowanie

postrzegany jak artysta i jeśli jest dobrym fachowcem, nie narzeka na brak

okien i drzwi), detale architektoniczne (pilastry i attyki), elementy małej

zleceń.

architektury (fontanny, rzeźby ogrodowe, gazony kwiatowe, kule), nagrobki
i okładziny kamienne też są jego dziełem.

Ciepło i blask rozpalonego kominka ma magiczną moc,
a smak i zapach pieczywa z prawdziwego pieca

Jeżeli fascynuje Cię kamień i to, co można z niego wykonać,

chlebowego jest niepowtarzalny. Jeżeli też tak twierdzisz,

jesteś zręczny i sprawny, masz zmysł artystyczny oraz potrafisz

a przy tym masz zdolności manualne, zmysł artystyczny

działać w zespole, jesteś idealnym kandydatem na kamieniarza.

i wyobraźnię przestrzenną, to jesteś idealnym
kandydatem na zduna.

Pomyśl o podjęciu nauki w naszej szkole!
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 7 w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH
im. Zesłańców Sybiru
62-800 KALISZ, ul. Wąska 13, tel. (62) 502-50-61, (62) 767-79-57 www.zs.kalisz.pl

Pomyśl o podjęciu nauki w naszej szkole!
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 7 w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH
im. Zesłańców Sybiru
62-800 KALISZ, ul. Wąska 13, tel. (62) 502-50-61, (62) 767-79-57 www.zs.kalisz.pl

KWALIFIKACJE I CZYNNOŚCI:

ZATRUDNIENIE w:

KWALIFIKACJE I CZYNNOŚCI:

Kwalifikacja B.4.

 prywatnej firmie kominiarskiej,

Kwalifikacja A.7.

Wykonywanie robót kominiarskich

 własna praktyka kominiarska

Wykonywanie,naprawa i renowacja
wyrobów kaletniczych

 wykonywanie czynności związanych
z konserwacją przewodów kominowych;

 sporządzanie dokumentacji wyrobu
kaletniczego na potrzeby zamówienia;

 wykonywanie okresowej kontroli
przewodów kominowych;

obsługiwanie maszyn i urządzeń
do wytwarzania wyrobów kaletniczych;

 sprawdzanie stanu technicznego
przewodów kominowych oraz podłączenia
urządzeń grzewczych i wentylacyjnych
do przewodów kominowych;

wytwarzanie wyrobów kaletniczych;
wykonywanie napraw, renowacji
i przeróbek wyrobów kaletniczych;

 sporządzanie opinii o stanie technicznym
przewodów kominowych.

sporządzanie kalkulacji kosztów produkcji
i usług kaletniczych.

ZATRUDNIENIE w:
 zakładach świadczących usługi naprawcze,
 zakładach przemysłowych produkujących
wyroby seryjnie,
 zakładach produkcyjnych pracujących
systemem zespołowym lub indywidualnym,
 zakładach usługowych wytwarzających wyroby
kaletnicze na zamówienie klienta

KONTYNUACJA NAUKI:

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

KWALIFIKACJE I CZYNNOŚCI:

ZATRUDNIENIE w:

 po uzupełnieniu kwalifikacji A.46 (organizacja
i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów
skórzanych) oraz uzyskaniu wykształcenia
średniego możesz uzyskać tytuł technik
technologii wyrobów skórzanych

KWALIFIKACJE I CZYNNOŚCI:

ZATRUDNIENIE w:

 firmach kamieniarskich,

Kwalifikacja B.19.

 firmach budowlano-remontowych,

Kwalifikacja B.17.

Wykonywanie robót zduńskich

 możesz prowadzić własną działalność
gospodarczą.

Wykonywanie robót kamieniarskich

 wykonywanie pieców grzewczych
murowanych i kominków;

 wykonywanie kamiennych elementów
budowlanych i detali architektonicznych;

 remontowanie pieców grzewczych
murowanych i kominków;

 wykonywanie montażu kamiennych
elementów budowlanych;

 wykonywanie rozbiórki pieców
grzewczych murowanych i kominków.

 wykonywanie obiektów małej architektury
z materiałów kamieniarskich;

 firmach budowlano-remontowych,
 możesz prowadzić własną działalność
gospodarczą.

 dokonywanie renowacji elementów
budowlanych i detali architektonicznych
wykonanych z kamienia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

STOLARZ
Stolarz to rzemieślnik, który wykonuje
z drewna lub materiałów
drewnopochodnych wyroby potrzebne
w budownictwie i wykończeniu wnętrz.
Tworzy meble, elementy stolarki
budowlanej, skrzynie, instrumenty
muzyczne, ramy, wyroby dekoracyjne
itp. Stolarz jest jednym z bardziej
poszukiwanych zawodów na rynku pracy.
Znajduje się w grupie zawodów
o minimalnym poziomie bezrobocia.
Jeżeli masz zdolności manualne i wyobraźnię przestrzenną, jesteś dokładny i cierpliwy.
Chcesz wykonywać atrakcyjny i poszukiwany na rynku zawód.

BLACHARZ SAMOCHODOWY
Blacharz samochodowy wykonuje prace w zakresie obróbki i kształtowania elementów
z blach i profili na potrzeby przemysłu samochodowego przy użyciu maszyn
i specjalistycznych urządzeń oraz narzędzi ślusarskich i monterskich.
Wykonywanie zawodu blacharza
samochodowego wymaga takich cech,
jak: spostrzegawczość, sprawność
manualna, umiejętność koncentracji
i samokontroli, siła fizyczna, dokładność
i cierpliwość, a także umiejętność
komunikacji ze względu na bezpośredni kontakt z klientami.
Blacharz samochodowy jest zawodem z przyszłością, potrzebnym
i poszukiwanym na rynku pracy.

Pomyśl o podjęciu nauki w naszej szkole!
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 7 w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH
im. Zesłańców Sybiru
62-800 KALISZ, ul. Wąska 13, tel. (62) 502-50-61, (62) 767-79-57 www.zs.kalisz.pl

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH
Elektromechanik pojazdów samochodowych instaluje w samochodach
elektryczne i elektroniczne urządzenia, diagnozuje i naprawia
elektryczne i elektroniczne układy pojazdów samochodowych.
Wykonywanie tego zawodu wymaga sprawności manualnej
i umiejętność koncentracji.
Jeżeli interesujesz się mechaniką, jesteś dokładny
i cierpliwy, łatwo nawiązujesz kontakty z innymi
ten zawód jest dla Ciebie. Umiejętności zdobyte
w trakcie nauki w szkole będą przydatne także
w innych zawodach z grupy branży mechanicznej.

Pomyśl o podjęciu nauki w naszej szkole!
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 7 w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH
im. Zesłańców Sybiru
62-800 KALISZ, ul. Wąska 13, tel. (62) 502-50-61, (62) 767-79-57 www.zs.kalisz.pl
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LAKIERNIK
Lakiernik wykonuje szeroko rozumiane prace lakiernicze zarówno na elementach
metalowych, drewnianych czy z tworzyw sztucznych. Wykonywanie zawodu lakiernika
wymaga cierpliwości, dokładności i rzetelności. W zawodzie tym trzeba być
spostrzegawczym oraz mieć zdolności
manualne. Ponadto należy mieć dobry
wzrok, rozróżniać barwy oraz odcienie
kolorystyczne. Lakiernik jest zawodem
wszechstronnym i poszukiwanym w wielu
gałęziach przemysłu, umiejętności zdobyte
w trakcie kształcenia przydadzą Ci się
także w innych zawodach z branży
mechanicznej.

Pomyśl o podjęciu nauki w naszej szkole!
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 7 w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH
im. Zesłańców Sybiru
62-800 KALISZ, ul. Wąska 13, tel. (62) 502-50-61, (62) 767-79-57 www.zs.kalisz.pl

KWALIFIKACJE I CZYNNOŚCI:

ZATRUDNIENIE w:

Kwalifikacja M.24.
Naprawa uszkodzonych elementów nadwozi
pojazdów samochodowych:

warsztatach samochodowych
 fabrykach samochodów i innych pojazdów,

 ocena stanu technicznego elementów
nadwozi pojazdów samochodowych,
 naprawa nadwozi pojazdów
samochodowych,
 wykonywanie zabezpieczeń
antykorozyjnych nadwozi pojazdów
samochodowych.

KWALIFIKACJE I CZYNNOŚCI:
Kwalifikacja A.13.

 stolarniach,

Wytwarzanie wyrobów stolarskich

 fabryce mebli Comforty,

 wykonywanie wyrobów z drewna
i tworzyw drzewnych;

 salonach samochodowych z serwisem,
 firmach zajmujących się tuningiem pojazdów
 możesz prowadzić własny zakład usługowy
blacharstwa samochodowego.
KONTYNUACJA NAUKI:

 wykonywanie prac związanych
z obsługą oraz konserwacją maszyn
i urządzeń stosowanych w stolarstwie;
 wykonywanie napraw, renowacji
i konserwacji wyrobów stolarskich

ZATRUDNIENIE w:
 warsztatach samochodowych i lakierniczych

Kwalifikacja M.28.

 fabrykach samochodów i innych pojazdów,

Wykonywanie prac lakierniczych

 fabrykach lotniczych,

 przygotowanie powłok lakierniczych;
 przygotowanie powierzchni do
nanoszenia powłok lakierniczych;
dobieranie odpowiednich metod,
lakieru (rodzaj i kolor) oraz materiałów
lakierniczych;
nanoszenie powłok lakierniczych.

 stoczniach,
zakładach przemysłu drzewnego i metalowego,
 przedsiębiorstwach budowlanych
oraz instalacyjno-remontowych,
 możesz prowadzić własny warsztat lakierniczy.
KONTYNUACJA NAUKI:
 Ścieżki rozwoju zawodowego, po uzupełnieniu
dodatkowych kwalifikacji, mogą prowadzić
do 5 zawodów: elektromechanik, technik
pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów
samochodowych, monter-elektronik, elektryk.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 pracowniach konserwacji zabytków,
 firmach budowlanych,
 możesz prowadzić własną działalność
gospodarczą.

KONTYNUACJA NAUKI:
 po uzupełnieniu kwalifikacji A.50 (organizacja
i prowadzenie procesów przetwarzania drewna)
oraz uzyskaniu wykształcenia średniego możesz
uzyskać tytuł technik technologii drewna.

 Ścieżki rozwoju zawodowego, po uzupełnieniu
dodatkowych kwalifikacji, mogą prowadzić
do 5 zawodów: lakiernik, blacharz, ślusarz,
mechanik pojazdów samochodowych, technik
pojazdów samochodowych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

KWALIFIKACJE I CZYNNOŚCI:

ZATRUDNIENIE w:

KWALIFIKACJE I CZYNNOŚCI:

ZATRUDNIENIE w:

Kwalifikacja M.12.

 warsztatach samochodowych,

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych
i elektronicznych układów pojazdów
samochodowych:

 fabrykach produkujących samochody i inne
pojazdy,

 ocena stanu technicznego układów
elektrycznych i elektronicznych pojazdów
samochodowych,
 naprawa układów elektrycznych
i elektronicznych pojazdów samochodowych,
 ocena stanu technicznego elementów oraz
układów elektrycznych i elektronicznych
pojazdów samochodowych z zastosowaniem
urządzeń diagnostycznych,
 zastosowanie programów komputerowych
do diagnostyki układów elektrycznych
i elektronicznych pojazdów samochodowych,
 sporządzanie dokumentacji wykonanych
pomiarów układów elektrycznych
i elektronicznych układów
samochodowych.

 możesz prowadzić własny warsztat
elektromechaniki pojazdowej

KONTYNUACJA NAUKI:
 Ścieżki rozwoju zawodowego, po uzupełnieniu
dodatkowych kwalifikacji, mogą prowadzić
do 5 zawodów: elektromechanik, technik
pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów
samochodowych, monter-elektronik, elektryk.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

