Słowniczek zawodów i profili kształcenia w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Tczewskiego

Branżowa Szkoła I Stopnia
Zespół Szkół Branżowych w Tczewie
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie
Blacharz samochodowy
wykonuje naprawę uszkodzonych elementów nadwozi pojazdów samochodowych.
Cieśla
wykonuje, remontuje i zabezpiecza konstrukcje drewniane, formy i deskowania elementów konstrukcji betonowych
i żelbetonowych oraz konstrukcje niezbędne na placu budowy.
Cukiernik
produkuje wyroby cukiernicze, przygotowuje różne nadzienia do ciast takie jak kremy, polewy i galaretki, wypieka
lub smaży ciasta.
Dekarz
wykonuje, montuje, remontuje i dokonuje rozbiórki pokryć dachowych oraz wykonuje obróbki dekarskie
i odwodnienia połaci dachowych.
Drukarz
jego zadaniem jest obsługa wszystkich maszyn i urządzeń drukarskich, które są używane w procesie drukowania,
przygotowuje materiały do druku, nadzoruje przebieg procesów produkcyjnych.
Elektryk
wykonuje instalacje elektryczne, montuje, uruchamia i konserwuje maszyny oraz urządzenia elektryczne, ocenia
stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji.
Elektromechanik
montuje, uruchamia i konserwuje maszyny oraz urządzenia elektryczne, ocenia stan techniczny maszyn
i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji.
Elektromechanik pojazdów samochodowych diagnozuje oraz naprawia elektryczne i elektroniczne układy
pojazdów samochodowych.
Fryzjer wykonuje zabiegi pielęgnacyjne włosów, strzyże, koloryzuje oraz modeluje włosy.
Kamieniarz
wykonuje z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz montuje proste elementy kamienne, jak i bardziej
skomplikowane formy rzeźbiarskie, zgodnie z zamówieniem klienta, może również realizować zamówienia
dotyczące renowacji lub rekonstrukcji elementów kamiennych.
Kelner
obsługuje gości oraz sporządza potrawy i napoje.
Krawiec
wykonuje i naprawia wyroby odzieżowe.
Kucharz
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przygotowuje różne potrawy, ciasta, napoje i desery, przechowuje żywność oraz wydaje potrawy i napoje.
Lakiernik samochodowy
przygotowuje powierzchnie wyrobu do naniesienia powłok lakierniczych, nanosi powłoki lakiernicze.
Magazynier – logistyk
kontroluje jakość i ilość towaru, dokonuje na bieżąco inwentaryzacji towaru, obsługuje programy komputerowe
stosowane w pracy biurowej oraz w pracy magazynów.
Mechanik pojazdów samochodowych
wykonuje obsługę, diagnostykę i naprawę pojazdów samochodowych.
Mechatronik
specjalista orientujący się w mechanice, elektronice i informatyce. Jest osobą zajmującą się wszelkimi układami,
dzięki którym można sterować innymi urządzeniami.
Monter sieci i instalacji sanitarnych
wykonuje montaż i remonty sieci oraz instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych,

sieci i węzłów

ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
wykonuje montaż systemów suchej zabudowy, roboty malarsko-tapeciarskie, oraz roboty posadzkarskie
i okładzinowe.
Murarz – tynkarz
wykonuje zaprawy budowlane i mieszanki budowlane, muruje z cegły, pustaków, bloczków i innych materiałów
budowlanych konstrukcje budowlane oraz wykonuje remonty i rozbiórkę, wykonuje tynki oraz ich naprawy
i konserwację.
Operator obrabiarek skrawających
obsługuje obrabiarki konwencjonalne i sterowane numerycznie przystosowane do obróbki różnych elementów,
polegającej na zdejmowaniu warstwy materiału w celu nadania im wymaganych kształtów, wymiarów
i chropowatości powierzchni zgodnie z dokumentacją.
Piekarz
produkuje wyroby piekarskie używając odpowiednich maszyn, urządzeń i sprzętu, przygotowuje ciasta na różne
rodzaje pieczywa, obsługuje maszyny i urządzenia w piekarni.
Sprzedawca
kompleksowo obsługuje klientów w sklepach.
Stolarz
wykonuje wyroby z drewna i materiałów drzewnych oraz inne prace stolarskie zgodnie z dokumentacją
konstrukcyjno – technologiczną.
Ślusarz
wykonuje, naprawia oraz konserwuje elementy maszyn, urządzeń i narzędzi, obsługuje różnego rodzaju narzędzia
ręczne elektryczne i konwencjonalne.

