
Wykaz szkół wg zawodów i specjalności w roku szkolnym 2016/2017Wyboldowane * *  

*(wytłuszczenie) nowe zawody w roku szkolnym 2016/2017 

 

Lp. 
Nazwa 

jednostki 

Zawód / specjalność wg typów szkół 

Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

1. CE 

t. informatyk, 

t. urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej 

t .chłodnictwa i klimatyzacji 

- 

2. CKOiZ  

murarz-tynkarz, 

ślusarz, cieśla, elektryk, monter 

izolacji przem., sprzedawca, 

fryzjer, kucharz, betoniarz-zbrojarz 

(klasa terapeutyczna) 

3. ZCKOiZ 

t. mechanik, 

t. budownictwa, 

t. drogownictwa, 

t. organizacji reklamy, 

t. cyfrowych procesów 

graficznych 

t. geodeta 

murarz-tynkarz, 

monter zabudowy i robót 

wykończeniowych 

w budownictwie, 

operator obrabiarek skrawających, 

monter sieci instalacji urządzeń 

sanitarnych 

4. ZSEU 

t. ekonomista 

t. handlowiec 

t. usług fryzjerskich 

t. logistyk 

fryzjer, 

sprzedawca 

5. ZSMS 

t. pojazdów samochodowych, 

t. architektury krajobrazu 

 

mechanik pojazdów 

samochodowych, 

blacharz samochodowy, 

elektromechanik poj. sam., fryzjer, 

mechanik motocyklowy 

6. ZS nr 10 
t. informatyk 

t. elektronik 
- 

7. ZS nr 17 

t. hotelarstwa, 

t. obsługi turystycznej, 

t. eksploatacji portów 

i terminali, 

t. lotniskowych służb 

operacyjnych 

t. realizacji dźwięków 

 i nagłośnień 

- 

8. ZS nr 3 
t. elektryk, 

t. informatyk 

- 

 

9. ZSSpoż. 

t. technologii żywności, 

t. żywienia i usług 

gastronomicznych, 

t. weterynarii, 

t. hodowli koni 

piekarz, 

cukiernik, 

kucharz, 

wędliniarz 

 

10. ZS nr 18 

t. plastyk: aranżacja przestrzeni, 

projektowanie graficzne, 

fotografia artystyczna 

- 

11. ZSS nr 42 - 

murarz-tynkarz, 

kucharz, sprzedawca, ogrodnik, 

pracownik pomocnik obsługi 

hotelowej 



 

Wykaz zawodów i specjalności wg  typów szkół w roku szkolnym 2016/2017 

 

Lp. Specjalność Technikum 

1.  t. informatyk CE, ZS10, ZS3 

2.  t. elektronik ZS10 

3.  t. urządzeń i systemów energetyki odnawialnej CE 

4.  t. chłodnictwa i klimatyzacji CE 

5.  t. mechanik ZCKOiZ  

6.  t. budownictwa ZCKOiZ 

7.  t. organizacji reklamy ZCKOiZ 

8.  t. cyfrowych procesów graficznych ZCKOiZ 

9.  t. geodeta ZCKOiZ 

10.  t. ekonomista ZSEU 

11.  t. handlowiec ZSEU 

12.  t. usług fryzjerskich ZSEU 

13.  t. logistyk ZSEU 

14.  t. mech. pojazdów samochodowych ZSMS 

15.  t. architektury krajobrazu ZSMS 

16.  t. hotelarstwa ZS17 

17.  t. obsługi turystycznej ZS17 

18.  t. eksploatacji portów i terminali ZS17 

19.  t. lotniskowych służb operacyjnych ZS17 

20.  t. realizacji dźwięków i nagłośnień ZS17 

21.  t. elektryk ZS3 

22.  t. technologii żywności ZSSpoż. 

23.  t. żywienia i usług gastronom. ZSSpoż. 

24.  t. hodowli koni ZSSpoż. 

25.  t. weterynarii ZSSpoż. 

26.  
t. plastyk: aranżacja przestrzeni, projektowanie  

graficzne, fotografia artystyczna 
ZS18 



 Zawody 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 

1.  cieśla CKOiZ 

2.  sprzedawca CKOiZ, ZSEU, ZSS42 

3.  ślusarz CKOiZ 

4.  elektryk CKOiZ 

5.  betoniarz-zbrojarz CKOiZ 

6.  monter izolacji przemysłowych CKOiZ 

7.  
monter zabudowy i robót wykończeniowych  

w budownictwie 
ZCKOiZ 

8.  murarz-tynkarz CKOiZ, ZCKOiZ, ZSS42 

9.  operator obrabiarek skrawających ZCKOiZ 

10.  monter sieci instalacji urządzeń sanitarnych ZCKOiZ 

11.  fryzjer ZSEU, ZSMS, CKOiZ 

12.  mech. pojazdów samochodowych ZSMS 

13.  blacharz samochodowy ZSMS 

14.  elektromechanik pojazdów samochodowych ZSMS 

15.  mechanik motocyklowy ZSMS 

16.  piekarz ZSSpoż. 

17.  cukiernik ZSSpoż. 

18.  wędliniarz ZSSpoż 

19.  kucharz ZSSpoż, CKOiZ,  ZSS42 

20.  pracownik pomocniczy obsługi hotelowej ZSS42 

21.  ogrodnik ZSS42 

 


