WSPÓŁCZESNOŚĆ
KATOWICKIE CENTRUM
EDUKACJI ZAWODOWEJ

SZKOŁA BRANŻOWA
I STOPNIA

TECHNIKUM

technik
budownictwa

technik robót
wykończeniowych
w budownictwie

technik geodeta

od 2018/2019

technik architektury
krajobrazu

murarz-tynkarz

monter zabudowy
i robót
wykończeniowych
w budownictwie

technik przemysłu
mody

technik realizacji
nagrań i nagłośnień

SZKOŁA BRANŻOWA

od 2016/2017

od 2015/2016

od 2020 roku

II STOPNIA

WSPÓŁCZESNOŚĆ

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT
WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
KWALIFIKACJE
- wykonywanie robót montażowych,
okładzinowych
i wykończeniowych

TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ
I NAGŁOŚNIEŃ

KWALIFIKACJE
- realizacja nagrań
- realizacja nagłośnień

TECHNIK GEODETA

KWALIFIKACJE
- wykonywanie pomiarów sytuacyjnych,
wysokościowych i realizacyjnych oraz
opracowywanie tych pomiarów
- wykonywanie prac geodezyjnych związanych z
katastrem
i gospodarką nieruchomościami

TECHNIK BUDOWNICTWA

WSPÓŁCZESNOŚĆ
zawody
TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

KWALIFIKACJE
- wykonywanie i kontrolowanie robót
konstrukcyjno-budowlanych
- organizacja i kontrola robót budowlanych oraz
sporządzanie kosztorysów

MURARZ-TYNKARZ

KWALIFIKACJE
- projektowanie i wytwarzanie wyrobów
odzieżowych
- organizacja procesów wytwarzania wyrobów
odzieżowych

KWALIFIKACJE
- wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH
W BUDOWNICTWIE

KWALIFIKACJE
- wykonywanie robót montażowych,
okładzinowych i wykończeniowych,
- organizacja, kontrola i sporządzanie
kosztorysów robót budowlanych

TECHNIK ARCHITEKTURY
KRAJOBRAZU

KWALIFIKACJE
- projektowanie, urządzanie i pielęgnacja
roślinnych obiektów krajobrazu
- organizacja prac związanych z budową oraz
konserwacją obiektów małej architektury
krajobrazu

TECHNIK BUDOWNICTWA
CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
wykonywanie i nadzorowanie zadań zawodowych związanych z:
► budową domów jednorodzinnych i wielorodzinnych
► budową obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej
►budową budowli inżynierskich
►kosztorysowaniem robót budowlanych
►utrzymaniem obiektów budowlanych
►wytwarzaniem elementów i materiałów budowlanych
► zarządzaniem budynkami

ZATRUDNIENIE

ROZSZERZENIA
►MATEMATYKA
►FIZYKA

KWALIFIKACJE
- wykonywanie i kontrolowanie
robót konstrukcyjnobudowlanych
- organizacja i kontrola robót
budowlanych oraz sporządzanie
kosztorysów

►w firmach budowlanych
►w biurach projektowych
►organach administracji
państwowej i samorządowej
►wytwórniach i składach
materiałów budowlanych
►administracjach budynków
i firmach zarządzających
nieruchomościami
►prowadzenie własnej
działalności gospodarczej w kraju
i za granicą

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH
CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
►montaż suchej zabudowy
► wykonywanie robót malarskich, tapeciarskich, posadzkarskich
i okładzinowych
►organizacja i kontrolowanie robót wykończeniowych
► sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

ZATRUDNIENIE

ROZSZERZENIA
►MATEMATYKA
►FIZYKA

KWALIFIKACJE
- wykonywanie robót
montażowych, okładzinowych
i wykończeniowych,
- organizacja, kontrola
i sporządzanie kosztorysów
robót budowlanych

► w firmach budowlanych
► w biurach projektowych
► w organach administracji
państwowej i samorządowej
► w wytwórniach i składach
budowlanych
► w administracjach budynków i
firmach zarządzających
nieruchomościami
► prowadzenie własnej działalności
gospodarczej

TECHNIK GEODETA
CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
►dostarczanie niezbędnych danych (wyniki pomiarów w terenie) do wykonywania map oraz dokonywanie ich
bieżącej aktualizacji, wykorzystywanych w planowaniu przestrzennym, projektowaniu, zmian w strukturze terenowej
► realizacja budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych, prowadzenie obsługi i montażu
►zakładanie i prowadzenie ewidencji gruntów
► aktualizacja materiałów oraz sporządzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznych
►wykonywanie prac pomiarowych dla budownictwa, górnictwa, przemysłu, eksploatacji kolei i dróg
oraz dla rolnictwa i leśnictwa

ZATRUDNIENIE

►samodzielne prowadzenie

ROZSZERZENIA
►MATEMATYKA
►GEOGRAFIA

KWALIFIKACJE
- wykonywanie pomiarów
sytuacyjnych, wysokościowych i
realizacyjnych oraz opracowywanie
tych pomiarów
- wykonywanie prac geodezyjnych
związanych z katastrem
i gospodarką nieruchomościami

działalności gospodarczej,
► w firmach geodezyjnych i
kartograficznych
►w przedsiębiorstwach
prowadzących działalność w zakresie
projektowania budownictwa,
drogownictwa, kolei, wodociągów itp.
► w instytucjach państwowych:
ośrodkach dokumentacji geodezyjnej,
kartograficznej i urzędach
administracji publicznej

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
wykonywanie i nadzorowanie zadań zawodowych związanych z:
- projektowaniem obiektów: parków, zieleńców, ogrodów z wykorzystaniem szaty roślinnej, wody,
elementów architektonicznych oraz z uwzględnieniem istniejącej roślinności, rzeźby terenu, miejscowej
kultury i tradycji
- pielęgnacją parków, starodrzewiu
-planowaniem i wykonywaniem prac związanych z konserwacją terenu zieleni, w tym roślinności i
elementów małej architektury
-uprawą roślin ozdobnych

ZATRUDNIENIE

ROZSZERZENIA
►MATEMATYKA
►BIOLOGIA

KWALIFIKACJE
- projektowanie, urządzanie i
pielęgnacja roślinnych obiektów
krajobrazu
- organizacja prac związanych z
budową oraz konserwacją obiektów
małej architektury krajobrazu

►samodzielne prowadzenie
działalności gospodarczej
►w przedsiębiorstwach
prowadzących działalność w zakresie
projektowania, zakładania
i pielęgnowania obiektów
architektury krajobrazu
►w przedsiębiorstwach
nadzorujących tereny zieleni, np.
zakłady zieleni miejskiej
instytucje, w których znajdują się
tereny zieleni: zakłady przemysłowe,
szpitale i osiedla mieszkaniowe

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY
CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
► projektowanie wyrobów odzieżowych

►opracowywanie dokumentacji wyrobów odzieżowych
►wytwarzanie wyrobów odzieżowych
►organizowanie i kontrolowanie procesów wytwarzania wyrobów
odzieżowych
►prowadzenie działań związanych z marketingiem mody

ZATRUDNIENIE

ROZSZERZENIA:

►MATEMATYKA
►HISTORIA

KWALIFIKACJE
► projektowanie i wytwarzanie
wyrobów odzieżowych
► organizacja procesów
wytwarzania wyrobów
odzieżowych

► jako projektant w firmach
odzieżowych
► stylista
► organizator pokazów mody
► konstruktor odzieży
► technolog
► specjalista promocji mody

TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ
I NAGŁOŚNIEŃ
CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
►realizacja dźwięku w studio i poza nim,
► realizacja oraz produkcja różnego rodzaju nagrań i nagłośnień, m.in.
na estradzie, planie filmowym, teatralnym, radiowym i telewizyjnym
►edycja, montaż, przetwarzanie i synchronizacja dźwięku

ZATRUDNIENIE

ROZSZERZENIA
►MATEMATYKA
►FIZYKA

KWALIFIKACJE
► realizacja nagrań
►realizacja nagłośnień

► w studiach telewizyjnych
i radiowych
► w firmach audiowizualnych
► jako realizator koncertów,
► technik sceny
► w studiach nagrań

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT
WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
►montaż suchej zabudowy
► wykonywanie robót malarskich, tapeciarskich,
posadzkarskich
i okładzinowych

ZATRUDNIENIE
►w firmach budowlanych oraz remontowych
wykonujących roboty wykończeniowe
►prowadzenie własnej działalności gospodarczej
w kraju i za granicą

KWALIFIKACJE
- wykonywanie robót montażowych, okładzinowych
i wykończeniowych

MURARZ-TYNKARZ

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
► wykonywanie zapraw budowlanych i mieszanek betonowych
► murowanie konstrukcji budowlanych z cegły, pustaków, bloczków i
innych materiałów budowlanych
►wykonywanie ich remontów i ich rozbiórek
► wykonywanie tynków oraz ich naprawa i konserwacja

ZATRUDNIENIE
►w firmach budowlanych oraz remontowych
wykonujących roboty wykończeniowe
►prowadzenie własnej działalności gospodarczej
w kraju i za granicą

KWALIFIKACJE
- wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Droga zawodowa ucznia

Kontakt z zawodem na warsztatach szkolnych (BHP)
Prezentacje i szkolenia wiodących firm na terenie szkoły //
udział w warsztatach, pokazach, laboratoriach
Współpraca z pracodawcami – weryfikacja
i pogłębienie umiejętności zawodowych
Podjęcie pracy zawodowej// szkoła branżowa II stopnia

Podjęcie pracy zawodowej// studia

PRACODAWCA

Realne warunki pracy
Kontakt z fachowcami
Możliwość korzystania z nowych
technologii
Miejsce pracy
Wsparcie merytoryczne i finansowe
dla szkoły

U
C
Z
E
Ń

SZKOŁA

Pierwszy kontakt z zawodem
Możliwość zweryfikowania swoich
wiadomości i umiejętności w warunkach
warsztatowych
Poszerzenie zainteresowań zawodowych
Kontakt z przedstawicielami wiodących
firm

sfera
zawodowa

Promotorzy kształcenia zawodowego w szkole: kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciel
praktycznej nauki zawodu, nauczyciel przedmiotów zawodowych, instruktor praktycznej nauki
zawodu, opiekun praktycznej nauki zawodu
Pracodawcy
Wyposażenie warsztatów szkolnych
Zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych
Zajęcia praktyczne/praktyka zawodowa u pracodawcy

