
Słowniczek zawodów i profili kształcenia w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Tczewskiego 

Technikum 

 

Technik budownictwa  

organizuje proces budowlany, nadzoruje roboty budowlane, organizuje, kontroluje i sporządza dokumentację 

budowlaną i kosztorysy robót. ZSBiO w Tczewie 

 

Technik ekonomista  

planuje, prowadzi firmę, oblicza podatki, prowadzi sprawy kadrowo-płacowe, wykonuje analizy i sporządza 

sprawozdania, obsługuje systemy do obsługi sprzedaży, finansów, kadr i płac, zarządzania relacjami z klientami, 

obsługuje aplikacje do prowadzenia e-sklepu, fakturowania online, obsługi kas fiskalnych, obsługuje edytor tekstu    

i arkusz kalkulacyjny. ZSE w Tczewie 

 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej  

przygotowuje materiały do drukowania, obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz programy do składu 

komputerowego, z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą 

sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych, wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne 

w tym bannery, buttony oraz strony internetowe. ZST w Tczewie 

 

Technik hotelarstwa  

organizuje, rezerwuje i sprzedaje usługi hotelarskie, prowadzi działalność promocyjną, wykonuje prace związane     

z obsługą gości w recepcji, organizuje usługi dodatkowe w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, przyjmuje         

i realizuje zamówienia na usługi hotelarskie, przygotowuje i podaje śniadania w obiekcie świadczącym usługi 

hotelarskie. ZSE w Tczewie, ZSP w Gniewie 

 

Technik informatyk  

montuje oraz eksploatuje komputery i urządzenia peryferyjne, diagnozuje usterki i naprawia sprzęt komputerowy, 

projektuje i wykonuje lokalne sieci komputerowe, administruje sieciowymi systemami operacyjnymi, projektuje bazy 

danych i administruje nimi, konfiguruje urządzenia sieciowe, serwery, routery, tworzy i administruje stronami 

WWW, tworzy desktopowe, webowe oraz mobilne aplikacje internetowe, administruje stronami i aplikacjami 

internetowymi, cyfrowego przetwarzania obrazu i dźwięku, projektuje grafikę komputerową. ZST w Tczewie 

 

Technik logistyk  

planuje, organizuje oraz projektuje procesy i działania przedsiębiorstw, zarządza przepływem informacji, towarów    

i ludzi, posiada wiedzę m.in. z zakresu gospodarki magazynowej, procesów transportowych, dystrybucji towarów. 

ZSBiO w Tczewie  

 

Technik mechanik  

przygotowuje obrabiarki skrawające ogólnego przeznaczenia do wykonywania obróbki materiału, wykonuje 

obróbkę materiału na różnych obrabiarkach, programuje obrabiarki CNC, wykonuje przedmioty na obrabiarce CNC, 

komputerowo wspomaga programowanie obrabiarek CNC, wykonuje konserwację obrabiarek skrawających do 

metalu, przeprowadza kontrolę jakości wyrobów wykonanych w procesach obróbki.  

ZST w Tczewie, ZSP w Gniewie 

 

Technik mechatronik  

obsługuje i programuje roboty przemysłowe oraz sterowniki PLC, automatyzuje i obsługuje urządzenia 

współczesnych linii produkcyjnych i montażowych, serwisuje układy sterowania urządzeń i systemów 

mechatronicznych, diagnozuje i naprawia urządzenia z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych, 
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montuje i demontuje urządzenia i systemy mechatroniczne, sterujące nowoczesnymi maszynami. ZST w Tczewie 

 

Technik rachunkowości  

kontroluje i kwalifikuje dowody księgowe, prowadzi dokumentację kadrową oraz rozlicza wynagrodzenia, 

sporządza deklaracje podatkowe, prowadzi dokumentację dotyczącą rozliczeń z ZUS, obsługuje oprogramowanie 

księgowe do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzania sprawozdań finansowych, prowadzenia firmy.  

ZSE w Tczewie 

 

Technik reklamy  

obsługuje programy graficzne tj. Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Corel Draw, projektuje wizytówki, 

opakowania, znaki firmowe, billboardy, banery internetowe itp., przygotowuje oferty handlowe, dobiera środki 

reklamowe, tworzy cenniki i kosztorysy, opracowuje plany kampanii reklamowych, wykorzystuje fotografię               

w przekazie, tworzy teksty reklamowe. ZSE w Tczewie 

 

Technik spedytor  

organizuje transport od dostawcy do odbiorcy, zgodnie z obowiązującym prawem i dobrymi zwyczajami, posiada 

wiedzę z zakresu: gałęzi i środków transportu, ubezpieczeń, obsługi klienta. ZSBiO w Tczewie 

 

Technik usług fryzjerskich  

prowadzi salon fryzjerski, świadczy usługi fryzjerskie w pełnym zakresie, w tym usługi wykraczające poza standard, 

prowadzi promocję i marketing w zakresie usług fryzjerskich znanych firm, prowadzi działalność szkoleniową, 

świadczy usługi fryzjerskie w ośrodkach SPA i centrach odnowy biologicznej przy wykorzystaniu najnowszych 

osiągnięć fryzjerstwa i kosmetyków oraz światowych tendencji z zakresu stylistyki, doradza w zakresie doboru 

modelu i kolorystyki fryzury, korzysta z technik komputerowych, posiada umiejętności w zakresie modelingu             

i stylizacji wizerunku. ZSBiO w Tczewie  

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych  

przygotowuje i dekoruje potrawy oraz napoje, stosuje receptury gastronomiczne, układa i ocenia jadłospisy, 

organizuje imprezy okolicznościowe i usługi cateringowe, stosuje techniki nakrywania stołu, obsługi 

specjalistycznych programów komputerowych, planuje i kalkuluje koszty produkcji, wykorzystuje nowoczesne 

urządzenia gastronomiczne do przygotowywania i serwowania potraw, przechowywania i utrwalania żywności. 

ZSE w Tczewie 

 


