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Witam!
Kończąc edukację na poziomie szkoły podstawowej, absolwent niejednokrotnie nie ma
sprecyzowanego dalszego kierunku kształcenia, wyboru zawodowej ścieżki edukacyjnej. Często
jest mu trudno podjąć odpowiednią decyzję. Ta powinna być właściwie przeanalizowana
i przemyślana. Wielokrotnie zdarza się, iż wybiera dla siebie zawód podobny do tego, który wybrali
jego koledzy. Rodzice chcieliby w profesjonalny sposób pomóc swojemu dziecku zorientować się
w jego preferencjach zawodowych.
Chcąc ułatwić podjęcie tak ważnej życiowej decyzji związanej z kolejnym etapem
kształcenia, stawiamy do Państwa dyspozycji Informator 2022/2023 Zespołu Szkół Zawodowych
Nr 2 we Wrześni. Mamy nadzieję, że będzie on pomocny i ułatwi absolwentom szkół
podstawowych oraz Wam - rodzicom, decyzję w wyborze odpowiedniego zawodu. Informator jest
naszą ofertą, swego rodzaju kompendium dla tych osób, które chcą podjąć decyzję o wyborze
zawodu, w oparciu o rzetelne i sprawdzone informacje. W sposób prosty i przejrzysty,
przedstawiliśmy propozycje kształcenia uczniów w naszej placówce na poziomie technikum
i branżowej szkoły I stopnia.
Absolwenci szkoły podstawowej, którzy wybiorą kształcenie w Branżowej Szkole I Stopnia,
znajdą w Informatorze wiele pomocnych informacji o zawodzie, listę zakładów pracy, w których
istnieje możliwość realizowania zajęć z praktycznej nauki zawodu i z którymi można podpisać
umowę o kształcenie praktyczne. Ułatwi to niewątpliwie wyszukanie pracodawców, którzy spełniać
będą oczekiwania co do jakości, rzetelności i poziomu kształcenia.
Informator zawiera podstawowe informacje o:


kierunkach kształcenia



zawodach



pracodawcach kształcących uczniów

Jeśli będą mieli Państwo pytania dotyczące rekrutacji, niezbędnej dokumentacji, kontaktów
z pracodawcami, podpisywania umów o praktyczną naukę zawodu bądź wątpliwości dotyczące
procesu kształcenia - służymy pomocą, również podczas spotkania w naszej szkole. Jesteśmy
również do dyspozycji pod numerem telefonu 61- 6400966.
Zapraszam do współpracy, której efektem będzie pracownik kompletny, kompetentny
i przygotowany na wyzwania współczesnego rynku pracy.

mgr Maciej Mielczarek
…………………………………………………
(dyrektor ZSZ Nr 2)

2

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2
im. Powstańców Wielkopolskich
we Wrześni

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023
Technik
LOGISTYK

TECHNIKUM

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Szkoła Odkrywców Talentów!!!
Kształcimy w każdym zawodzie
ujętym w rozporządzeniu MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego - m.in.:
mechanik pojazdów samochodowych
elektromechanik pojazdów samochodowych
kucharz
sprzedawca
fryzjer

Kształcimy zawodowców!!!
3-letnia branżowa szkoła I stopnia to:
- kształcenie w Twoim wymarzonym zawodzie
- praktyki u wybranego przez Ciebie pracodawcy
- otrzymujesz wynagrodzenie.

operator obrabiarek skrawających
mechatronik
- grupy w systemie klasowym
- przedmioty zawodowe są prowadzone w szkole
- zajęcia praktyczne odbywają
w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej
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TECHNIK LOGISTYK 333107
Technik logistyk - zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem
przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem optymalizacji
korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany.
Dlatego zawód logistyk - obejmuje interdyscyplinarny obszar wiedzy i kwalifikacji z wielu
dziedzin, szeroko rozumianej teorii ekonomii, prawa, zarządzania, marketingu, handlu,
dystrybucji, tzn. działa od momentu:
Logistyk jest zatrudniany
Pozyskiwania dóbr fizycznych
w firmach logistycznych,
handlowych, spedycyjnych itp.
Zaopatrzenia
Najczęściej pracuje jako
Produkcji
koordynator zaopatrzenia
Dystrybucji
i zbytu, spedytor,
Eksploatacji (konsumpcji)
przedstawiciel handlowy lub
do: Recyklingu zużytych dóbr
magazynier. Może także
pracować także jako
specjalista do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu
elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, także jako
administrator taboru i organizator transportu. Praca technika logistyka wiąże się z nieustannym
kontaktem z innymi ludźmi, dlatego od osób wykonujących ten zawód wymaga się wysokiej kultury
osobistej, umiejętności jasnego formułowania przekazu, znajomości zasad komunikacji werbalnej
i niewerbalnej, zasad negocjacji, dokładności w wykonywaniu powierzonych zadań.
Uczniowie w ramach kształcenia będą odbywali dwukrotnie 4-tygodniową praktykę
zawodową we wrzesińskich przedsiębiorstwach zatrudniających logistyków. W czasie nauki mają
możliwość doskonalenia dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego. Grupy językowe
uwzględniają poziomy zaawansowania językowego uczniów, a przyszli logistycy poznają także
jeden język obcy zawodowy. Proponujemy naukę dwóch przedmiotów w zakresie rozszerzonym,
tj. matematykę i geografię.
Uczniowie w zawodzie technik logistyk uczą się oprócz przedmiotów ogólnokształcących
także przedmiotów zawodowych tj.: przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce, elementy
statystyki, logistyka w procesach produkcji, zarządzanie zapasami i magazynem, procesy
transportowe w logistyce, dystrybucja, pracownia logistyczno-spedycyjna, planowanie
produkcji i dystrybucji, usługi transportowo-spedycyjne, obsługa klientów i kontrahentów,
pracownia przepływu zasobów i informacji.
Zgodnie z nowym systemem kształcenia zawodowego uczniowie kształcący się
w zawodzie technik logistyk, w trakcie nauki zdają dwie kwalifikacje zawodowe:
SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.04. Organizacja transportu
Edukacja kończy się egzaminem maturalnym.
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INFORMACJA O ZAWODACH
W Branżowej Szkole I Stopnia w ZSZ Nr 2 tworzone są dwa rodzaje klas:
 klasy branżowe - o określonym profilu np. sprzedawcy, kucharze, mechanicy pojazdów
samochodowych. Klasa taka zostaje uruchomiona, jeśli w trakcie naboru znajdzie się
określona liczba chętnych do nauki danego zawodu. W takich klasach lekcje z przedmiotów
ogólnokształcących (np. język polski, historia), jak i teoretycznych zawodowych, odbywają
się w szkole. Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają w zakładach pracy, z którymi mają
podpisaną umowę o praktyczną naukę zawodu. Na zajęcia w zakładach pracy pracownicy
młodociani chodzą dwa lub trzy dni w tygodniu, co zależy od etapu edukacyjnego (klasa I,
II lub III). Edukację kończy egzamin zawodowy.
 klasy wielozawodowe - w skład których wchodzą uczniowie uczący się różnych zawodów.
W takim przypadku w szkole odbywa się kształcenie tylko z przedmiotów
ogólnokształcących (np. język polski, historia), natomiast wiedzę z zakresu przedmiotów
zawodowych uczniowie zdobywają na kursach zawodowych. Kursy takie organizowane są
raz w roku szkolnym i trwają cztery tygodnie. Zajęcia praktyczne uczniowie tych klas
odbywają w zakładach pracy, z którymi mają podpisaną umowę o praktyczną naukę
zawodu. Na zajęcia do zakładów pracy pracownicy młodociani chodzą dwa, trzy lub cztery
dni w tygodniu, co zależy od etapu edukacyjnego (klasa I, II lub III). Edukację kończy
egzamin zawodowy.
Poniżej przedstawiamy zawody, w których kształcimy w Branżowej Szkole I Stopnia we
Wrześni, wraz z ich krótką charakterystyką. Pod każdym opisem zawodu umieściliśmy dane
zakładów pracy, w których można podpisać umowę o praktyczną naukę danego zawodu. Nie jest to
lista zamknięta. Można również podpisać taką umowę z wybranym przez siebie zakładem pracy,
który będzie spełniał warunki, by odbywało się w nim kształcenie zawodowe pracowników
młodocianych.
Proszę pamiętać, że to rodzice jako prawni opiekunowie podpisują umowę o praktyczną
naukę zawodu z pracodawcą. Z jednej strony daje to sposobność kontroli poziomu kształcenia
praktycznego w danym zakładzie, z drugiej możliwość otrzymania od pracodawcy informacji
o postępach ucznia i jego zaangażowaniu w zdobywanie wiedzy i umiejętności zawodowych.
W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji można zgłosić się do szkoły, a po
uzupełnieniu informacji o drodze kształcenia, podjąć właściwy wybór zawodu.
Wsłuchując się w sugestie rodziców i uczniów dotyczących kształcenia w Branżowej Szkole
I Stopnia, stworzyliśmy możliwość nauki zawodu w tzw. systemie klasowym. Oznacza to, że w
zawodzie operator obrabiarek skrawających i mechatronik, nie będzie potrzeby podpisywania
umowy z pracodawcą o praktyczną naukę zawodu, gdyż zajęcia praktyczne w tym zawodzie
odbywać się będą w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Uczeń nie jest
pracownikiem młodocianym w tym systemie, czyli ma ferie i wakacje.

mgr inż. Anna Stanisławczyk
……………………….……….
kierownik kształcenia praktycznego
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BLACHARZ 721301
Blacharz - absolwent posiada umiejętności do
wykonywania prac z zakresu obróbki i kształtowania
elementów z blachy i profili kształtowych,
wykonywania połączeń elementów metalowych
i
niemetalowych,
wykonywania
naprawy
i konserwacji elementów oraz wyrobów z blachy
i profili kształtowych, posługiwania się językiem
obcym zawodowym w stopniu komunikatywnym.
Zadania zawodowe blacharza obejmują: posługiwanie
się dokumentacją techniczną do wykonywania
wyrobów i elementów z blachy i profili kształtowych, dobieranie narzędzi, przyrządów i maszyn do
wykonywania wyrobów i elementów z blachy i profili kształtowych, planowanie prac
zmierzających do wykonania wyrobów i elementów z blachy i profili kształtowych, wykonywanie
połączeń części metalowych i ze stopów metali stosowanych do wykonywania elementów oraz
wyrobów z blachy i profili kształtowych, wykonywanie połączeń części metalowych i ze stopów
metali oraz niemetalowych stosowanych do wykonywania elementów oraz wyrobów z blachy
i profili kształtowych, wykonywanie operacji kształtowania elementów oraz wyrobów z blachy
i profili kształtowych, montowanie elementów oraz wyrobów z blachy i profili kształtowych,
przeprowadzanie obsługi codziennej oraz konserwacji narzędzi, przyrządów, maszyn oraz urządzeń
wykorzystywanych do wykonywania elementów oraz wyrobów z blachy i profili kształtowych oraz
stosowanie systemów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań zawodowych.
Zakłady pracy kształcące w zawodzie blacharz
PRZEMYSŁAW POLITOWICZ
ul. WIERZBOWA 10
BIERZGLINEK
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 4389 121

BLACHARZ SAMOCHODOWY 721306
Blacharz samochodowy - na obecnym etapie rozwoju
techniki w dobie PRZEMYSŁU 4.0. wykonywanie
tego zawodu wymaga wiadomości teoretycznych
i umiejętności praktycznych z różnych dziedzin w tym
organizacji i technologii produkcji pojazdów
samochodowych. W obecnych czasach zawód
obejmuje zakres mechaniki nadwozia, ponieważ
w aktualnie budowanych pojazdach udział elementów
metalowych zaczyna maleć na rzecz elementów
z tworzyw sztucznych oraz struktur kompozytowych.
Najciekawsze dzisiejsze produkcje nadwozi to struktury kevlaru, włókien węglowych, włókna
szklanego lub innych materiałów wytwarzanych w ramach kosmicznych technologii.
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Do głównych zadań zawodowych blacharza samochodowego należy ręczna lub ręczno-maszynowa
obróbka metali, budowa, diagnostyka, naprawa i konserwacja nadwozi pojazdów samochodowych.
Typowymi pracami wykonywanymi przez blacharza samochodowego są: ocena, określenie stopnia
zużycia i określenie stanu technicznego elementów nadwozi pojazdów samochodowych,
planowanie, przygotowanie, dobór materiałów, półfabrykatów i narzędzi do naprawy nadwozi
pojazdów samochodowych, dobór metod, materiałów, przygotowanie elementów i wykonywanie
zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozi pojazdów samochodowych, montaż nadwozi na liniach
produkcyjnych, kontrola jakości stanu nadwozia po naprawie, wykonywanie prototypowych części
nadwozia ręcznie lub na maszynach do obróbki plastycznej, montaż i naprawa elementów nadwozia
z zastosowaniem takich urządzeń, jak: spotter blacharski, spawarka MIG/MAG, lutospawarka,
zgrzewarka, urządzenie do cięcia plazmą itp.
Blacharz samochodowy powinien wykazywać umiejętność uczenia się przez całe życie.
Blacharz samochodowy wykonuje swoją pracę z reguły w pomieszczeniach zamkniętych.
Wykonując pracę, blacharz samochodowy odpowiada za pojazd, narzędzia, urządzenia, maszyny
i materiały do jego naprawy, które zostały mu powierzone.
Kandydat do zawodu blacharz samochodowy powinien charakteryzować się: zainteresowaniami
i zdolnościami technicznymi, zdolnościami manualnymi oraz starannością i dokładnością
w wykonywaniu pracy, wyobraźnią przestrzenną, zdolnością koncentracji uwagi,
odpowiedzialnością, niezależnością i samodzielnością w działaniu, wytrwałością i cierpliwością
w realizacji powierzonych zadań, dobrą koordynacją wzrokowo-ruchową, a także
zainteresowaniami motoryzacyjnymi.
Praca blacharza samochodowego z reguły nie wymaga znacznego wysiłku fizycznego, jednak
wymaga dobrej ogólnej sprawności fizycznej.
Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe umożliwiają absolwentowi prowadzenie
działalności gospodarczej oraz podjęcie pracy między innymi w: salonach samochodowych
i stacjach obsługi, zakładach produkcyjnych i naprawczych, przedsiębiorstwach transportu
samochodowego, hurtowniach i sklepach części zamiennych.
Zakłady pracy kształcące w zawodzie blacharz samochodowy
PAWEŁ PRZYBYLSKI
NOWY FOLWARK
ul. SKRAJNA 8
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 608 016 568

PIOTR KOMINEK
ul. POLA 4
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 4366 532; 509 377 075
BLACHARSTWO I MECHANIKA
POJAZDOWA
EUGENIUSZ PIETRASZAK
GUTOWO MAŁE
ul. POWIDZKA 27
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 4388 301; 723 968 022
WOJCIECH KONIECZKA
GONICE 17
62-302 GONICE
Tel. 512 112 003

ROBERT KARBOWIAK
BIAŁĘŻYCE 50 F
62-300 WRZEŚNIA
Tel.726 414 997
TOMASZ ORŁOWSKI
ul. OBŁACZKOWO 171
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 608 016 513
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CUKIERNIK 751201
Cukiernik - wykonuje czynności produkcyjnotechnologiczne związane ze sporządzaniem
półproduktów i wyrobów cukierniczych oraz ich
dekorowaniem. Powinien być przygotowany do
bezpiecznego użytkowania maszyn i urządzeń
w toku produkcji oraz prowadzenia racjonalnej
gospodarki
magazynowej
surowców,
półproduktów cukierniczych i wyrobów
gotowych. Wymaganiami pracodawców wobec
absolwentów są też: posługiwanie się
specjalistycznymi programami komputerowymi, językiem obcym zawodowym oraz wdrażanie
postępu technicznego i technologicznego przy wykorzystaniu dostępnych źródeł informacji
zawodowej. W zawodzie cukiernik szczególnie ważna jest precyzyjność i sprawność
sensomotoryczna (zmysł smaku, wrażliwość węchowa i czucie dotykowe), które są niezbędne przy
ocenie organoleptycznej produkowanych wyrobów.
Miejscem pracy absolwenta w zawodzie cukiernik są zarówno zakłady przemysłowe, jak
i rzemieślnicze wytwarzające wyroby cukiernicze, tj. ciasta, pieczywo cukiernicze, wyroby
okolicznościowe, regionalne, specjalne, np. dietetyczne. Cukiernik może zajmować się
sporządzaniem ciast i monoporcji w działach cukierniczych restauracji, punktów gastronomicznych
i obiektów hotelarskich. Zdobyta w toku nauki wiedza i umiejętności branżowe zapewnią też pracę
cukiernikowi przy obsłudze specjalistycznych linii produkcyjnych w przemysłowej produkcji m.in.
wyrobów czekoladowych i lodów.
Kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność współpracy w zespole oraz ustawiczna aktualizacja
wiedzy zawodowej na temat nowych trendów w procesach produkcji i dekorowania wyrobów
cukierniczych podniosą atrakcyjność absolwentów dla pracodawców na wymagającym rynku pracy.

Zakłady pracy kształcące w zawodzie cukiernik
CUKIERNIA „CEZAR”
ul. PRUSA 4
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 663 768 507

CUKIERNIA KUCZORA
ul. PLATANOWA 1
BIERZGLINEK
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 438 90 46; 507 097 407
CUKIERNIA SZWARC
ul. JANA PAWŁA II 7
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 4361 595; 509 624 800

PPHU "AMARETTO" CUKIERNIA
KRZYSZTOF PIELAK
ul. POZNAŃSKA 5
62-025 KOSTRZYN
Tel. 604 216 203
PIEKARNIA "AGNES"S.C.
W. LEWANDOWSKI, A. KUŚNIERZ
ul. BEUTLERA 5
62-330 NEKLA
Tel. 61 4386 037

PIEKARNIA PSS WRZEŚNIA
ul. OGRODOWA 4
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 4379 529

8

PPHU MAR-PIEK
PIOTR KOWALEWSKI
ul. WITKOWSKA 6
63-024 KRZYKOSY
Tel. 608 070 477

ELEKTROMECHANIK 741201
Elektromechanik - zadania zawodowe, które wykonuje
elektromechanik związane są z wytwarzaniem, obsługą, naprawą
maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów sterujących ich
pracą. Kompetencje zawodowe elektromechanika obejmują
umiejętność konserwacji i naprawy maszyn elektrycznych,
transformatorów,
elektronarzędzi,
urządzeń
grzejnych,
chłodniczych, klimatyzacyjnych, różnego rodzaju sprzętu AGD.
Wiedza i umiejętności elektromechanika pozwalają określić stan
techniczny urządzenia, wykonać czynności konserwacyjne,
zlokalizować uszkodzenia i dokonać naprawy. Z uwagi na
szeroki zakres prac, które może wykonywać elektromechanik rynek pracy poszukuje absolwentów
szkoły branżowej kształcącej w tym zawodzie.
Zakłady pracy kształcące w zawodzie elektromechanik
DARIUSZ TYRAN
BIERZGLINEK
ul. CYPRYSOWA 13
62-303 KACZANOWO
Tel. 693 836 693

ZBIGNIEW STUDZIENNY
ul. KOŚCIELNA 16
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 602 746 481

PAWEŁ LIPIECKI
ul. FABRYCZNA 34
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 4379 742; 608 319 950
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ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203
Elektromechanik pojazdów samochodowych - jest
zawodem
związanym
z
obsługą
pojazdów
samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji
wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze
wykształconych fachowców w zakresie obsługi,
naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów
samochodowych, w których wykorzystuje się wiele
elektrycznych i elektronicznych układów.
Elektromechanik
pojazdów
samochodowych
diagnozuje, obsługuje i naprawia wszystkie układy
elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych, w tym m.in. systemy
sterowania silnikiem oraz układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy.
Instaluje także i uruchamia w samochodzie elektryczne i elektroniczne urządzenia sterujące,
zabezpieczające i sygnalizacyjne, w tym połączone magistralami danych (m.in. typu CAN i LIN).
Dokonuje on również obsługi wyposażenia elektrycznego pojazdów, naprawia uszkodzone
podzespoły oraz urządzenia elektryczne i elektroniczne. Przyjmuje samochody lub zespoły
samochodowe do naprawy i sporządza dokumentację ich przyjęcia. Wykorzystując metody
diagnostyczne, wykrywa niesprawności lub uszkodzenia elementów i ustala ich przyczyny.
Następnie określa sposób usunięcia niesprawności, podejmując decyzję o wymianie niesprawnego
zespołu lub jego części albo naprawie. Potrafi także wymontować niesprawny zespół,
zweryfikować jego stan, a następnie wymienić lub naprawić uszkodzony element lub układ.
Ponadto montuje on wiązki elektryczne i elementy wyposażenia elektrycznego, w tym m.in.
urządzenia zasilające, sterujące, sygnalizujące, oświetleniowe i zabezpieczające.
W ramach okresowej obsługi urządzeń wyposażenia elektrycznego wykonuje on badania
diagnostyczne układów elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych
oraz usuwa wykryte usterki. Przestrzega również wymagań warunkujących dopuszczenie pojazdu
do ruchu. Dokonuje rozliczeń kosztów materiałów i robocizny usług naprawczych.
Podczas pracy wykorzystuje on typowe narzędzia ślusarskie, klucze dynamometryczne, wkrętarki
o napędzie elektrycznym i pneumatycznym oraz specjalistyczne przyrządy pomiarowe i urządzenia
diagnostyczne.
Realizując zadania, elektromechanik pojazdów samochodowych zwykle kontaktuje się
z przełożonym. Jego praca ma jednak charakter indywidualny, gdyż sam odpowiada za powierzone
urządzenia, narzędzia oraz za jakość wykonanych usług. Może on prowadzić samodzielną
działalność gospodarczą, dlatego powinien także umieć nawiązywać kontakt z klientem,
negocjować zakres niezbędnych prac oraz ceny za usługę. W pracy elektromechanika pojazdów
samochodowych występują czynności zarówno rutynowe, jak i nietypowe, wynikające
z indywidualnego charakteru usterek spotykanych w pojazdach samochodowych różnych marek
i modeli.
Elektromechanik pojazdów samochodowych musi ponadto znać i stosować przepisy ruchu
drogowego oraz umieć kierować pojazdem.
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,
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naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych, prowadzenia
pojazdów samochodowych.
Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe umożliwią absolwentowi prowadzenie
działalności gospodarczej oraz podjęcie pracy między innymi w: stacjach obsługi pojazdów
samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, firmach
zajmujących się obrotem częściami samochodowymi, zwłaszcza w zakresie elektrycznego
i elektronicznego wyposażenia pojazdów, przedsiębiorstwach transportu samochodowego.

Zakłady pracy kształcące w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych
ELEKTRONIKA
TOMASZ WILIŃSKI
ul. CISOWA 1A
BIERZGLINEK
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 4367 716; 604 896 020

CHECK STARTER
SEBASTIAN NATKOWSKI
ul. KLONOWA 41
BIERZGLINEK
62-303 KACZANOWO
Tel. 511 512 240; 509 023 560

FIRMA
WIELOBRANŻOWA
JANUSZ KAPELA
ul. POWSTAŃCÓW
WLKP. 20
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 602 687 819

P.P.H.U. ELTROS
DARIUSZ GÓRNIAK
ul. WRZESIŃSKA 25
62-330 NEKLA
Tel. 601 986 047

P.H.U. "MOTO-AUTEX"
STACJA OBSŁUGI
SAMOCHODÓW
ul. GNIEŹNIEŃSKA 14
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 4363 313

M-TECH
MARCIN
MAZURKIEWICZ
SKOTNIKI 42A
62-320 MIŁOSŁAW
Tel. 607 686 299

PRZEDSIĘBIORSTWO
MOTORYZACYJNE
"ARTOM"
MGR INŻ. PIOTR PRAŁAT
ul. SŁONECZNA 23
62-210 GNIEZNO
Tel. 61 4261 917

AUTOSERWIS
PRZEMYSŁAW
KRUSZYŃSKI
ul. FROMBORSKA 17
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 660 132 145

TRUCK SERWIS
JAROSŁAW SZOSZOREK
RUDKI 35
62-240 TRZEMESZNO
Tel. 602 150 571

ELEKTRYK 741103
Elektryk - to zawód uwzględniający obecny rozwój
nowych technologii w dziedzinie elektroenergetyki.
Praca elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością,
ponieważ czynności wykonywane przez elektryka
zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym
z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń
elektrycznych. Zadania zawodowe związane są
z wykonywaniem i uruchamianiem instalacji
elektrycznej oraz montowaniem i uruchamianiem
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maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej a także wykonywania
konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
Osoby posiadające dyplom zawodowy mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach produkcyjnych
maszyn i urządzeń elektrycznych, jako monterzy i konserwatorzy instalacji, maszyn i urządzeń
elektrycznych. Elektrycy pracują przeważnie w szeroko pojętych usługach a także w budownictwie,
komunikacji i innych dziedzinach gospodarki oraz w przemyśle. Ze względu na wszechstronne
przygotowanie w dziedzinie technologii elektroenergetycznej jest zawodem szerokoprofilowym
umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

Zakłady pracy kształcące w zawodzie elektryk
P.P.H.U. ELMAX
"ELEKTRO-MAR"
KRZYSZTOF CHOŁUJ
KOMPLEKSOWE USŁUGI
ul. GRÓJECKA 52
ELEKTROINSTALACYJNE
PRZYBORKI
MARIUSZ SOŁTYSIAK
62-300 WRZEŚNIA
ul. JARZĘBINOWA 1F
Tel. 61 4377 280; 603917745
GUTOWO MAŁE
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 501 623 440

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
ELSTACH
MACIEJ WIATROWSKI
OSOWO 31
62-304 NOWA WIEŚ
KRÓLEWSKA
Tel. 531 420 797

CENOS SP. Z O.O.
ul. GEN.W.SIKORSKIEGO 22
62 -300 WRZEŚNIA
Tel. 61 4370 827; 508 003 034

ELEKTRIX
PAWEŁ CHOŁUJ
ul. ŚWIĘTOKRZYSKA 21
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 601 296 121; 61 4377 280

KRZYSZTOF
WOJCIECHOWSKI
ul. DONDAJEWSKIEGO 40/1
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 607 181 031

PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI
SP. Z O.O.
ul. MIŁOSŁAWSKA 8
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 4360 547

ELEKTRYK INSTALDOM
MAREK URBANIAK
ul. 1 MAJA 25A
62-420 STRZAŁKOWO
Tel. 600 195 214

USŁUGI ELEKTRYCZNE
I KONSEWACJA
INSTALACJI
WALDEMAR ZAMIARA
ul. KOPERNIKA 19
62-400 SŁUPCA
Tel. 691 847 862

INSTALATORSTWO
ELEKTRYCZNE
FRONTCZAK ZBIGNIEW
WINNICA 3
62-310 PYZDRY
Tel. 63 2768-371; 606 345 778

ELEKTRYK
ELEKTRO-DOM
TADEUSZ GŁADYSZEWSKI
ul. GNIEŹNIEŃSKA 3
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 691 069 155

P.P.H.U. ELEKTROSERWIS
JAKUB MOLSKI
DĄBROWA 25
62-406 LĄDEK
Tel. 661 971 731

INSTALATORSTWO
ELEKTRYCZNE
ZBIGNIEW JERCHA
ul. MATEJKI 17
62-310 PYZDRY
Tel. 665 081 680
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FOTOGRAF 343101
Fotograf - jest zawodem zajmującym się
rejestrowaniem,
obróbką,
powielaniem
i publikowaniem obrazów z wykorzystaniem
dostępnych technik i nośników obrazu.
Wykonuje
zdjęcia
do
dokumentów,
okolicznościowe, portretowe, reklamowe czy
reportażowe. Fotograf może prowadzić
własną działalność usługową, pracować
w firmie fotograficznej lub w instytucjach
wykorzystujących fotografię w swojej
działalności: agencje reklamowe, telewizja, redakcje prasowe. Fotograf wykorzystuje w swojej
pracy sprzęt analogowy lub cyfrowy o różnym stopniu zawansowania technicznego.
Obecnie funkcjonuje wiele małych i średnich firm fotograficznych. Rynek pracy poszukuje
wykwalifikowanych pracowników, wykonujących z zaangażowaniem i fachowością zadania
zawodowe z zakresu fotografii.
Analiza ofert pracy, prowadzona w oparciu o portale Internetowe wskazuje, że fotografowie należą
do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy potrzebuje wykwalifikowanych fotografów ze
znajomością tradycyjnych i nowoczesnych metod wykonywania zdjęć.
Zakłady pracy kształcące w zawodzie fotograf
MB STUDIO
MAREK BŁACHNIO
OS. KOŚCIUSZKOWCÓW 1A
62-020 SWARZĘDZ
Tel. 61 8174 238

FRYZJER 514101
Fryzjer - dzięki kompetencjom zawodowym oraz
znajomości języka obcego, fryzjerzy mają możliwość
podjęcia pracy zarówno na rynku krajowym, jak
i europejskim. Fryzjer sprzedaje usługi fryzjerskie. Do
usług fryzjerskich należy wykonywanie zabiegów
fryzjerskich,
czyli
wykonywanie
zabiegów
pielęgnacyjnych
włosów,
strzyżenie
włosów,
formowanie fryzur i ondulowanie oraz zmiana koloru
włosów.
Przed
każdym
zabiegiem
fryzjer
przeprowadza z klientem rozmowę konsultacyjną
poznając preferencje klienta i analizując informacje uzyskane w sposób werbalny i niewerbalny.
Fryzjer ustala też prawidłowe proporcje w relacji między usługodawcą i usługobiorcą podczas
wykonywania usługi. Usługa fryzjerska ma charakter bezpośredni, co oznacza, że fryzjer obsługuje
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klienta bezpośrednio. Usługę fryzjerską, czyli zabiegi fryzjerskie wykonuje się w salonie
fryzjerskim, zwanym również zakładem fryzjerskim. Do usług fryzjerskich należy również sprzedaż
preparatów fryzjerskich, sprawdzanie ich pod względem jakościowym i estetycznym oraz ich
wyeksponowanie. Fryzjer informuje klienta o działaniu preparatów na włosy i skórę głowy, pomaga
klientowi przy wyborze preparatów. Fryzjer zabezpiecza miejsce pracy przed zniszczeniem,
kradzieżą itp. Wszelkie zadania zawodowe, jakich podejmuje się fryzjer są wykonywane
precyzyjnie w oparciu o wiedzę ogólną i zawodową, umiejętności, z przestrzeganiem
obowiązujących przepisów regulujących ten obszar zawodowy. Poznawanie i wdrażanie nowych
technologii wykonania zabiegów, nowoczesnych narzędzi oraz technik pracy sprawiają, że zawód
fryzjera jest zawodem niezwykle dynamicznie rozwijającym się.

Zakłady pracy kształcące w zawodzie fryzjer
SALON FRYZJERSKO
SALON FRYZJERSKI
KOSMETYCZNY "HALINA”
RENATA BOROWICZ
ul. JANA PAWŁA II 4
MANUELA BOROWIAK
ul. WARSZAWSKA 24
62-300 WRZEŚNIA
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 4367 381;
Tel. 61 4361 227; 607 613 468
885 585 448

SALON FRYZJERSKI
MAGNOLIA
ANETA BRYK
ul. MAGNOLIOWA 9
62-420 STRZAŁKOWO
Tel. 691 496 184

SALON FRYZJERSKI
KAMELLA
ARLETA DUDEK
ul. FABRYCZNA 32/1
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 691 571 931

SALON FRYZJERSKI
MĘSKO-DAMSKI
BARBARA
FRĄCKOWIAK
ul. MIŁOSŁAWSKA 6
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 507 046 154

FRYZJER DAMSKOMĘSKI "ELŻBIETA"
ELŻBIETA GALANT
ul. SŁOWACKIEGO 10A
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 507 533 371

PRACOWNIA
AGNIESZKA HOFFMANN
ul. WARSZAWSKA 4A/103
62-025 KOSTRZYN
Tel. 61 8178-152; 502 077 518

FRYZJER
ELIZA JĘDRASZAK
ul. KOSZAROWA 17J
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 603 561 338

SALON FRYZJERSKI
KAROLINA PRZYBYLSKA
ul. MALCZEWSKIEGO 20
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 661 501 833

SALON FRYZJERSKI
"U SYLWII"
SYLWIA MILCZAREK
ul. HARCERSKA 3
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 500 125 773

ZAKŁAD FRYZJERSKI
ILONA SZYMAŃSKA
ul. STASZICA 13
62-310 PYZDRY
Tel. 509 522 415

SALON FRYZJERSKOKOSMETYCZNY
"MONIKA"
TURZ MONIKA
ul. RYNEK 10/4
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 609 489 084

ZAKŁAD FRYZJERSKI
"IZA"
IZABELA KAŹMIERCZAK
ul. PIASTÓW 7
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 606 956 173

ZAKŁAD FRYZJERSKI
MARZENA KICZKA
ul. RYNEK 13
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 6400 348

DOM FRYZUR
IRENA KOZERSKA
ul. RYNEK 11/8
62-025 KOSTRZYN WLKP
Tel. 61 8188 546
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STUDIO FRYZUR "JULIA"
JULIA KWIATKOWSKA
ul. DZIECI WRZESIŃSKICH 11
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 667 371 991
SALON FRYZJERSKI
"FASHION"
PRZEMYSŁAW STEPANIAK
ul. SZCZECIŃSKA 34
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 603 610 680
ZAKŁAD FRYZJERSKI AGA
AGNIESZKA OLSZEWSKA
ul. POPRZECZNA 8
62-400 SŁUPCA
Tel. 63 2772 556; 668 167 404

SALON FRYZJERSKI
TRENDY
MONIKA WYSOCKA
ul. PADEREWSKIEGO 52
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 698 822 093
HAIR-SPA
AGNIESZKA SOBCZAK
ul. WIEWIÓROWSKIEGO 1
62-320 MIŁOSŁAW
Tel. 607 362 714
ZAKŁAD FRYZJERSKI
GALERIA FRYZUR
KRZYSZTOF TÓRZ
ul. KOSYNIERÓW 22
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 516 293 275

SALON FRYZUR
„EMILIA”
MOŻDŻEŃ EMILIA
ul. PL. STANISŁAWA 1/1A
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 607 317 547
PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWE
„PROGRESS”
ul. WROCŁAWSKA 43
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 513 132 973;
61 4374 980; 61 4374 990
SALON FRYZJERSKI
DAMSKO-MĘSKI
"ANETA"
ANETA WIATROWSKA
ul. KOŚCIELNA 15
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 601 677 681

URODAJNIA
MONIKA PAWŁOWSKA
ul. GDAŃSKA 12
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 730 013 330

KELNER 513101
Kelner - wykonuje czynności związane z fachową
i kompleksową
obsługą
gości
w zakładach
gastronomicznych,
obsługą
przyjęć
okolicznościowych, kelnerską obsługą gości
również w pokoju hotelowym. Do głównych zadań
kelnera
zalicza
się
przygotowanie
sali
konsumenckiej, obsługę gości z wykorzystaniem
różnych systemów obsługi, serwowanie potraw
i napojów różnymi metodami i technikami
doradzanie i udzielanie gościom informacji na temat
podawanych potraw i napojów, posługiwanie się narzędziami, maszynami i urządzeniami
wykorzystywanymi do obsługi, a także nakrywanie i sprzątanie stołów w zależności od rodzaju
świadczonych usług dla gości oraz sporządzanie potraw i napojów w obecności gości. Jest
„żywą reklamą” zakładu gastronomicznego. Polacy z roku na rok wydają w gastronomii coraz
więcej pieniędzy. Wynika to z polepszenia warunków finansowych społeczeństwa
i stopniowych zmian zwyczajów żywieniowych. Coraz częściej spożywa się posiłki poza
domem, a korzystający z placówek żywieniowych oprócz jedzenia chcą być mile, dobrze,
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wyjątkowo wręcz obsłużeni, co przekłada na wzrost możliwości zatrudniania kelnerów.
Dodatkowym atutem tego zawodu jest praca w ciągłym kontakcie z ludźmi. Pozwala to
rozwijać u kelnera różne umiejętności, poznawać zwyczaje, kulturę różnych narodów,
pogłębiać umiejętności językowe, a to ułatwia przeniesienie się na rynek pracy poza granicę
naszego kraju, gdzie zdobycie zatrudnienia w tej branży osobom ze znajomością języka nigdy
nie nastręczało kłopotów.
Zakłady pracy kształcące w zawodzie kelner
RESTAURACJA WYJĄTKOWA
HOTEL KOSMOWSKI
ul. WROCŁAWSKA 43
WINIARNIA
ul. RYNEK 7
62-300 WRZEŚNIA
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 6403 600; 696 048 831
Tel. 61 6401 100
HOTEL WĘGIERKI SP. Z O.O. SP. K.
ul. LIPOWA 11
62-301 WĘGIERKI
Tel. 61 6770 435; 887 457 754

KRAWIEC 753105
Krawiec - absolwent szkoły kształcącej w zawodzie
krawiec realizuje zadania związane z wytwarzaniem oraz
konfekcjonowaniem wyrobów odzieżowych. W procesie
kształcenia zawodowego kształtowane są umiejętności
rozpoznawania materiałów odzieżowych i dodatków
krawieckich, określania ich właściwości oraz możliwości
zastosowania, dobierania fasonów odzieży do określonych
typów sylwetek klientów, korzystania z rysunków
żurnalowych i modelowych, wykonywania prostych
projektów plastycznych oraz konstruowania i modelowania
form odzieży zgodnie z zamówieniem klienta. Krawiec wykonuje również czynności związane
z organizacją stanowiska pracy, obsługą maszyn szwalniczych typu: owerlok, stębnówka,
guzikarka, dziurkarka oraz urządzeń odzieżowych, pras i manekinów prasowalniczych,
wykonywania różnych asortymentów odzieży dla wszystkich grup wiekowych, a także
wykonywania przeróbek i napraw krawieckich wyrobów odzieżowych. Absolwent szkoły
kształcącej w zawodzie krawiec może też prowadzić własną działalność gospodarczą związaną
z wytwarzaniem odzieży oraz świadczeniem usług.
Zakłady pracy kształcące w zawodzie krawiec
SIGVARIS S.A.
LUCYNA MICZUGA
ul. POWIDZKA 50
GUTOWO MAŁE
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 4388 218; 604 451 385

CELINA FISZER
GUTOWO WIELKIE 3 A
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 4363 738
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KUCHARZ 512001
Kucharz - podstawowymi zadaniami kucharza są
przechowywanie żywności, produkcja i ekspedycja
potraw i napojów. Kucharz sporządza różne potrawy
z surowców roślinnych i zwierzęcych, wyroby
ciastkarskie i desery oraz napoje z zastosowaniem
narzędzi, maszyn i urządzeń w zakładach
gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się
przygotowywaniem
i
produkcją
wyrobów
i półproduktów kulinarnych, wykonując przy tym takie
czynności, jak: magazynowanie i pobieranie surowców
oraz półproduktów, zabezpieczanie przed zepsuciem surowców, półproduktów i wyrobów
gotowych, wykonywanie obróbki wstępnej surowców, wykonywanie, wykańczanie i ekspedycja
różnych potraw. Wykonując swoje zadania zawodowe, dba o jakość sporządzanych potraw
i napojów, przestrzegając procedur obowiązujących w gastronomii. Przestrzega także zasad
racjonalnego żywienia. Kucharz może sporządzać potrawy dietetyczne, regionalne oraz potrawy
z kuchni różnych narodów. Zajmuje się przygotowywaniem pełnych posiłków codziennych oraz
okolicznościowych. Miejscem pracy kucharza najczęściej są zakłady gastronomiczne typu
otwartego i zamkniętego, w tym restauracje hotelowe, gastronomia sieciowa, firmy cateringowe
oraz przedsiębiorstwa zajmujące się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów
kulinarnych.
Kucharz powinien posiadać wiedzę o surowcach, dodatkach do żywności i materiałach
pomocniczych stosowanych w produkcji gastronomicznej, zasadach racjonalnego wykorzystania
surowców, zasadach gospodarki odpadami, zasadach racjonalnego żywienia, technikach i metodach
stosowanych podczas sporządzania potraw. Powinien także umieć dobierać i posługiwać się
narzędziami i urządzeniami stosowanymi w produkcji gastronomicznej.
W zawodzie kucharz szczególnie ważna jest skrupulatność, dokładność i zdolność do koncentracji.
Od kucharza wymaga się specyficznych predyspozycji i kompetencji społecznych, szczególnie –
wysokiej odporności na stres, odpowiedzialności, rzetelności, zdolności do współpracy w grupie
oraz kreatywności.

Zakłady pracy kształcące w zawodzie kucharz
PAŁAC NA OPIESZYNIE
SP. Z O.O.
ul. OPIESZYN 1
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 790 560 525

FIRMA KATERINGOWA
PAVILON
JAKUB FLUDRA
ul. ZAMKOWA 1
62-310 PYZDRY
Tel. 693 298 387
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NIEPUBLICZNE
PRZEDSZKOLE
"SŁONECZKO"
Z ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI
BARBARA SZEWCZYK
ul. 3 MAJA 4
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 4361 937

HANDEL ART.
SPOŻYWCZYMI
AVOCADO
RESZELEWSKA ANNA
ul. BATOREGO 4
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 506 865 501

P.H.U.P. SZIM
A. MIELCAREK,
K. MIELCAREK,
G. SZAMBELAŃSKI
ul. PLATYNOWA 1
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 570 384 962

RESTAURACJA
WYJĄTKOWA
WINIARNIA
ul. RYNEK 7
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 6402 100;
516 066 499

SAMORZĄDOWA
SZKOŁA PODSTAWOWA
NR 6
ul. SŁOWACKIEGO 41
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 4366 685; 61 4360 217

KOS - ELEKTRO SYSTEM
HOTEL „KOSMOWSKI”
ul. WROCŁAWSKA 43
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 696 048 831; 61 4386 529

SNACK BAR "SMAKA"
JAKUB BRZOSTOWICZ
ul. WARSZAWSKA 27
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 501 431 560

P.U.P I H "REMO BUD"
„DWOREK ZACISZE”
MIROSŁAW URBANIAK
BIERZGLINEK
ul. BUKOWA 56
62-303 KACZANOWO
Tel. 061 4389 072

"GREYS" RESTAURACJA,
BISTRO, CATERING,
USŁUGI NOCLEGOWE
GRZEGORZ PYTLAS
SIEDLEC 1A
62-025 KOSTRZYN
Tel. 61 8180 414; 61 8180 442

PRZEDSZKOLE
NIEPUBLICZNE
MIŚ USZATEK
DONATA HEDRYCH
ul. KILIŃSKIEGO 9
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 663 380 516

FIRMA D.FOXX
DAMIAN LISIECKI
ul. SZKOLNA 14
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 4377 200; 602 642 692

RESTAURACJAKAWIARNIA"BEJA"
BEATA TULSKA
ul. KLUBOWA 5
62-322 ORZECHOWO
Tel. 61 4371 550; 502 655 785

P.P.H.U. KERAJ
JAROSŁAW IGNASIAK
W SPADKU
ul. SŁONECZNA 2
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 4361 194

P.H.U. "DREWNIAK"
WŁADYSŁAW KAŁUŻNY
RESTAURACJA
"U KRZYSZTOFA"
ul. GRUNWALDZKA 24
62-250 KOSTRZYN
Tel. 61 8178 336;
503 147 950
RESTAURACJA
ALEKSANDRA
ALEKSANDRA
DRZEWIECKA-MUSIAŁ
ul. GNIEŹNIEŃSKA 32A
62-300 WRZEŚNIA
Tel.61 4363 660;
605 337 140
SAMORZĄDOWA
SZKOŁA PODSTAWOWA
NR 1
ul. SZKOLNA 1
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 061 4360 164

GRUPA BOSS
BAGATELKA SP. Z O.O
SP.K.
PLAC WIOSNY LUDÓW 16
62-320 MIŁOSŁAW
Tel. 61 4382 018; 605 300 900
PRZEDSZKOLE
NIEPUBLICZNE
"TĘCZOWA CHATKA"
JUSTYNA JASTRZĘBSKA
ul. GEN. T. KUTRZEBY 1
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 660 322 901

"NA SKRAJU LASU"
IGA ROGOZIŃSKA
ul. MOSTOWA 1
NOWY FOLWARK
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 601 345 566
CATERING
„POD JESIONAMI”
DOROTA KUPCZAK
ul. OGRODOWA 12
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 512 330 454
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ZESPÓŁ SZKOLNOPRZEDSZKOLNY
W KOŁACZKOWIE
ul. PLAC REYMONTA 4
62-306 KOŁACZKOWO
Tel. 61 4385 322
MARDEX
MAŁGORZATA
SAUKENS BISTRO
POLIGON GRUSZCZYN
ul. KATARZYŃSKA 74
62-006 KOBYLNICA
Tel. 663 678 886

CAPRI LUCCA
SŁAWOMIR KIERZEK
ul. WARSZAWSKA 32
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 609 581 545

BOVU POLSKA MACIEJ
PAWŁOWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
GUTOWO MAŁE
ul. CENTRALNA 27
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 504 190 200

"KREATYWNA KUCHNIA"
PRACOWNIA SMAKU
CZEKAŁA PRZEMYSŁAW S.C. PAWEŁ MARCINIAK
KIJEWO 38
& FILIP ŁUKASIK
63-000 ŚRODA WLKP
ul. PADEREWSKIEGO 50B
62-300 WRZEŚNIA
ZAKŁAD RESTAURACJA
Tel. 608 141 638
KASZTELANIA
ul. PARK IM.A.BNIŃSKIEGO1
62-025 GUŁTOWY
Tel. 502 169 239; 61 829 3430
PHU RESTAURACJAHOTEL CZARDASZ
IRENA CZARNECKA
ul. CZERNIEJEWSKA 4D
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 4366 272

LAKIERNIK SAMOCHODOWY 713203
Lakiernik samochodowy - to zawód o charakterze
usługowym.
Podstawowe
zadania
osoby
wykonującej ten zawód to przede wszystkim:
przygotowanie powierzchni do naniesienia powłok
lakierniczych,
przygotowanie
materiałów
lakierniczych i lakierów, nanoszenie powłok
lakierniczych, renowacja powłoki lakierowanej,
kontrola jakości wykonanych powłok lakierniczych.
W celu realizacji tych zadań podejmuje się
wykonania następujących czynności: przygotowuje
powierzchnie z zastosowaniem odpowiednio dobranych narzędzi i przyrządów oraz środków,
nakłada powłoki lakiernicze, stosując technologię wskazaną w dokumentacji, suszy naniesione
powłoki zgodnie z technologią przewidzianą dla danego rodzaju powłoki oraz utrwala powłoki
różnymi technikami. Wykonuje również zadania zawodowe związane z oczyszczaniem
mechanicznym powierzchni, odrdzewianiem i odtłuszczaniem powierzchni, stosując odpowiednie
metody i środki. Prowadzi również prace związane z wyrównywaniem powierzchni szpachlami
i materiałami wypełniającymi, wygładzaniem powierzchni i prowadzeniem kolejnych etapów prac
i czynności technologicznych niezbędnych w przygotowaniu powierzchni do lakierowania.
Istotnym zadaniem w jego pracy jest zachowanie norm jakościowych oraz przestrzeganie procedur
utrzymania jakości w procesie nakładania powłok lakierniczych. Lakiernik samochodowy może
pracować również w lakierniach przemysłowych (fabryka samochodów). Najczęściej tam ma
zorganizowane warunki pracy oraz jest przydzielony do określonych zadań wykonywanych przez
zespół pracowników. W zawodzie tym duże znaczenie mają uzdolnienia techniczne, dobry wzrok
oraz sprawność rąk i palców.
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Zakłady pracy kształcące w zawodzie lakiernik samochodowy
ZAKŁAD LAKIERNICZY
ZENON OWCZARZAK
ul. OBJAZDOWA 15
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 4367 939; 691 381 123

LAKIERNICTWO POJAZDOWE
LILIANA PŁATEK
CZAJKI 6
62-230 WITKOWO
Tel. 607 620 542

AUTOLAK LAKIERNIA
BLACHARSTWO POJAZDOWE
HALINA KLAUZA
ul. RZEMIEŚLNICZA 8
62-020 SWARZĘDZ
Tel. 601 727 773

LAKIERNICTWO POJAZDOWE
AUTO-HANDEL
KRZYSZTOF BAGROWSKI
PRZYBORKI
ul. GRONOWA 12
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 4388 766
P.H.U. „AUTOLAK”
WIESŁAW GRABOWSKI
ul. WRZESIŃSKA 2
62-301 WĘGIERKI
Tel. 61 2268 290

„AUTO-LAK”
JAN SZCZECIŃSKI
PSARY MAŁE
ul. GWARNA 8
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 4382 451; 604 172 416
LAKIERNICTWO POJAZDOWE
ANDRZEJ TOMASZEWSKI
ul. KILIŃSKIEGO 46
62-310 PYZDRY
Tel. 662 122 592

MECHANIK – OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH 834103
Mechanik - operator pojazdów i maszyn
rolniczych - celem pracy mechanika operatora pojazdów i maszyn rolniczych jest
przygotowanie absolwenta do wykonywania
zadań
zawodowych
związanych
z eksploatacją i naprawą pojazdów, środków
transportowych, maszyn, urządzeń i narzędzi
rolniczych.
W
przypadku
zakładu
naprawczego zadania zawodowe dotyczą
także demontażu i montażu pojazdów,
maszyn, urządzeń i narzędzi oraz ich rozruchu, regulacji oraz zabezpieczenia antykorozyjnego.
Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych powinien być również przygotowany do
wykonywania zadań zawodowych z zakresu diagnostyki i oceny stanu technicznego sprzętu
rolniczego (pojazdów, środków transportowych, maszyn, urządzeń i narzędzi), a w szczególności
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rozwiązań stosowanych w pojazdach i maszynach rolniczych, które są nową potrzebą wynikającą
z wprowadzania nowych technologii w mechanizacji rolnictwa, co potwierdzają oczekiwania
pracodawców i dynamiczny rozwój konstrukcji ciągników i maszyn rolniczych. Nabyte
umiejętności określone efektami kształcenia są niezbędne w pracy zawodowej na stanowiskach
funkcjonujących na rynku pracy w branży rolno–hodowlanej, a także podczas prowadzenia
działalności rolniczej w ramach gospodarstwa rolnego.
Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych może podejmować pracę w przedsiębiorstwach
technicznej obsługi wsi i rolnictwa, a także może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność
gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania
i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego. Może także prowadzić gospodarstwo rolne
i
podjąć
działalność
rolniczą
jako
właściciel
gospodarstwa
rolnego.
Do wykonywania zawodu mechanika - operatora pojazdów i maszyn rolniczych ważne jest
przygotowanie absolwenta szkoły do prowadzenia pojazdów silnikowych i umożliwienie
w procesie kształcenia ukończenia szkolenia wymaganego od kandydatów na kierowców
w zakresie kategorii T, a także w zakresie kategorii B. Jest to szczególnie ważne, gdyż ciągnik jest
podstawowym środkiem stosowanym zarówno w produkcji roślinnej jak i zwierzęcej.
Zakłady pracy kształcące w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
MECHANIKA POJAZDOWA ŚLUSARSTWO
ARTUR KLAMECKI
ul. WRZESIŃSKA 14
62-307 BORZYKOWO
Tel. 500 096 774

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103
Mechanik pojazdów samochodowych - przeprowadza
diagnostykę, obsługę, naprawę i konserwację pojazdów
samochodowych, ich układów, podzespołów i zespołów,
zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami
producentów oraz dokonuje kontroli ogólnego stanu
technicznego pojazdów samochodowych.
Do głównych zadań zawodowych mechanika pojazdów
samochodowych można zaliczyć m.in.: organizowanie
stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami
ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, przyjmowanie pojazdów samochodowych do
obsługi i naprawy, ocenianie stanu technicznego pojazdów i ustalanie przyczyn niesprawności oraz
sposobów napraw, wyszukiwanie usterek za pomocą specjalistycznego sprzętu, demontaż i montaż
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części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych oraz ich weryfikacja, wykonywanie
napraw układów, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, dobór oraz zastosowanie
odpowiednich części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych, zabezpieczanie i segregacja
zużytych części oraz materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do utylizacji, przeprowadzanie
rozruchu oraz prób działania pojazdów samochodowych po naprawie, sprawdzanie poprawności
działania wszelkich mechanizmów oraz elektrycznych i elektronicznych urządzeń kontrolnych
i pomocniczych, przeprowadzanie kontroli jakości wykonanych prac obsługowo-naprawczych,
wykonywanie rozliczeń kosztów usług w zakresie diagnostyki, obsługi, naprawy i konserwacji
pojazdów samochodowych, prowadzenie dokumentacji wykonanych napraw, posługiwanie się
dokumentacją techniczną pojazdów samochodowych, stosowanie programów komputerowych
wspomagające wykonywanie zadań zawodowych.
Od mechanika pojazdów samochodowych wymaga się również dobrej znajomości budowy
pojazdów oraz zasad działania ich podzespołów i zespołów. Praca mechanika pojazdów
samochodowych może być wykonywana w warsztatach obsługowo-naprawczych, halach
produkcyjnych, garażach, innych przystosowanych pomieszczeniach do obsługi i naprawy
pojazdów samochodowych wyposażonych, np. w kanał naprawczy oraz na wolnym powietrzu.
Praca wykonywana jest na ogół w pozycji stojącej, niekiedy w pozycji leżącej (w zależności od
uszkodzenia pojazdu). Oświetlenie w miejscu pracy powinno posiadać parametry pozwalające na
dobrą widoczność w całej hali naprawczej, jak i w miejscu, gdzie naprawiane są określone zespoły.
Mechanik pojazdów samochodowych jest zawodem o charakterze usługowym.
Mechanik pojazdów samochodowych, w zależności od miejsca pracy, wykonywanych zadań
i liczby zatrudnionych osób w zakładzie, może swoją pracę wykonywać indywidualnie lub w
zespole 2-3 osobowym pod nadzorem brygadzisty. Osoby w tym zawodzie zazwyczaj pracują
w systemie jedno- lub dwuzmianowym w stałych godzinach pracy. Praca w ciągu zmiany trwa 8
godzin. W zakładach pracy o ruchu ciągłym wymagana może być praca trójzmianowa. Formą
zatrudnienia jest zazwyczaj umowa o pracę.
Podczas wykonywania swojej pracy mechanik pojazdów samochodowych ma styczność z klientem.
Zazwyczaj od użytkownika pojazdu uzyskuje pierwsze i niezbędne informacje dotyczące jego stanu
technicznego, ewentualnych usterek i awarii oraz uwag dotyczących nieprawidłowego działania
oraz problemów z eksploatacją. Mechanik pojazdów samochodowych może współpracować
również z dostawcami części zamiennych oraz z podwykonawcami m.in. firmami specjalizującymi
się w regeneracjach podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
Osobą nadzorującą pracę mechanika pojazdów samochodowych (w zależności od miejsca
zatrudnienia) może być brygadzista, doradca serwisowy lub kierownik serwisu. Praca mechanika
pojazdów samochodowych jest na ogół pracą rutynową wykonywaną w miejscu pracy, chociaż
niekiedy, w przypadku nagłych zdarzeń może wymagać wyjazdów (np. naprawa uszkodzonego,
unieruchomionego pojazdu w terenie).
Specyfika zawodu, rozwój rynku motoryzacyjnego i oczekiwania klientów wymagają od mechanika
pojazdów samochodowych odpowiedzialności związanej z poziomem oferowanych usług. Dlatego
powinien on wykazywać gotowość do dokształcania się i podnoszenia swoich kwalifikacji.
Mechanik pojazdów samochodowych ponadto zna i stosuje przepisy ruchu drogowego oraz techniki
kierowania pojazdami.
Zatrudnienie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oferują: prywatne firmy świadczące
usługi z zakresu diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów, przedsiębiorstwa produkcyjne (np.
fabryki samochodów), instytucje publiczne (np. miejskie zakłady komunikacji).
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Miejscem zatrudnienia mogą być także: warsztaty obsługowo-naprawcze specjalizujące się
w diagnostyce, obsłudze i naprawach pojazdów samochodowych, stacje serwisowe, autoryzowane
stacje obsługi pojazdów, firmy świadczące usługi przewozowe (diagnostyka, obsługa i naprawa
własnego taboru), przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej, firmy zajmujące się obrotem
samochodowymi częściami zamiennymi, przedsiębiorstwa zajmujące się likwidacją pojazdów
samochodowych.
Mechanik pojazdów samochodowych może również założyć i prowadzić własną działalność
gospodarczą świadczącą usługi z zakresu diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów
samochodowych.
Zawód mechanik pojazdów samochodowych w skali kraju jest na ogół zawodem zrównoważonym,
tzn. liczba ofert pracy jest zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia
w tym zawodzie.
Zakłady pracy kształcące w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych
PHU „MOTO-AUTEX”
STACJA OBSŁUGI
SAMOCHODÓW
ul. GNIEŹNIEŃSKA 14
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 4363 313;
61 4363 141

DANIEL BOROWICZ
ul. KS. TWARDEGO 11
62-301 MARZENIN
Tel. 605 420 442; 600 697 866

M-TECH
MARCIN
MAZURKIEWICZ
SKOTNIKI 42A
62-320 MIŁOSŁAW
Tel. 607 686 299

"AUTO COMPLEX"
GRZEGORZ SKORUPKA
ul. MOSTOWA 6
62-310 PYZDRY
Tel. 63 2768 462;
604 992 402

AUTO-MECHANIK USŁUGI
MOTORYZACYJNE
ANDRZEJ KULMA
ul. OGRODOWA 26
62-330 NEKLA
Tel. 501 468 006

MECHANIKA
POJAZDOWA
DIAGNOSTYKA
TADEUSZ
WYROZUMIALSKI
ul. LEŚMIANA 6
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 691 735 358

P.U.H. MIR- POL
AUTO POMOC
MIROSŁAW
OWCZARZAK
ZAKŁAD: BIERZGLINEK
ul. BUKOWA 68
ul. ZIELONOGÓRSKA 7
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 602 732 471;
515 387 504
P.U.H. "POLA"
RAFAŁ OWCZARZAK
ul. ZIELONOGÓRSKA 7
ul. JAGODOWA 1
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 4360 809;
61 6403 253

MECHANIKA
I BLACHARSTWO
SAMOCHODOWE
ZBIGNIEW BACHORSKI
ul. WRZESIŃSKA 45
TOMICE
63-308 GIZAŁKI
Tel. 62 7411 428; 604 967 127

DM AUTOFLEX
DANIEL SYROCKI
ul. KOSYNIERÓW 69
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 4366 978;
609 581 513

BLACHARSTWO I
MECHANIKA POJAZDOWA
EUGENIUSZ PIETRASZAK
ul. POWIDZKA 27
GUTOWO MAŁE
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 723 968 127

MECHANIKABLACHARSTWO
POJAZDOWE
ADAM JAŃCZAK
ul. OBJAZDOWA 31
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 506 048 380
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FIRMA
WIELOBRANŻOWA
AUTO-PARTNER
KASPROWICZ ROMAN,
PŁOCKI ZBIGNIEW S.C.
ul. OBJAZDOWA 19 B
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 4367 342;
601 766 222
AUTO NAPRAWA
MICHAŁ KRYSZAK
DŁUSK 20A
62-310 PYZDRY
Tel. 608 625 293;
63 2768 496
MARIUSZ NOWICKI
ul. POZNAŃSKA 28
63-200 JAROCIN
Tel. 61 5052 500;
506 130 142; 530 368 368

TD AUTO SERWIS
TOMASZ SIKORSKI
ul. POZNAŃSKA 32
62-320 MIŁOSŁAW
Tel. 789 143 815

ILSERWIS
PRZEMYSŁAW
WOŹNIAK
ul. KALISKA 7
62-303 KACZANOWO
Tel. 502 461 930
MECHANIKA
POJAZDOWA
MAREK SUCHOLAS
ul. STRZAŁKOWSKA 35B
62-230 WITKOWO
Tel. 608 382 337
BLACHARSTWO
I MECHANIKA
POJAZDOWA
KONIECZKA WOJCIECH
GONICE 17
62-302 WĘGIERKI
Tel. 512 112 003

PERFEKT AUTO
ŁUKASZ PÓŁRÓL
GUTOWO WIELKIE 29F
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 661 145 386

AUTO NAPRAWA,
CZĘŚCI, HANDEL
RYSZARD KUBIAK
ul. RÓŻANA 6
62-330 NEKLA
Tel. 603 228 837

SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK
ROLNICZYCH
ul. PAŁCZYŃSKA 7
62-320 MIŁOSŁAW
Tel. 61 4383 017;
61 4383 416
MECHANIKA
I BLACHARSTWO
POJAZDOWE HANDEL
SAMOCHODAMI
ZBIGNIEW STAWNY
ul. SZEROKA 5
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 603 671 430
MECHANIKA POJAZDOWA
ANDRZEJ BIEGAŃSKI
ul. KILIŃSKIEGO 10
62-310 PYZDRY
Tel. 63 2768 331

MOTO CENTER S.C.
ROBERT BANASZAK,
JUSTYNA BANASZAK
BIAŁE PIĄTKOWO 3F
62-320 MIŁOSŁAW
Tel. 501 381 199
MADO
MAREK WĄSIK
ul. SŁOWACKIEGO 1
62-320 MIŁOSŁAW
Tel. 61 4382 373;
609 994 754

MECHANIKA POJAZDOWA
ROMAN URYGA,
ROBERT URBANIAK S.C.
ul. ŻAGAŃSKA 1
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 503 192 005; 503 192 818
JAREK ŁOSOŚ
ul. LECHA 10
62-200 GNIEZNO
Tel. 501 612 382

MECHANIKA POJAZDOWA
EUGENIUSZ PAWLAK
ul. SZKOLNA 33
62-306 KOŁACZKOWO
Tel. 693 863 678
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MECHANIKA,
BLACHARSTWO
POJAZDOWE
PIOTR MARKIEWICZ
ul. SZKOLNA 7
SOKOLNIKI
62-360 KOŁACZKOWO
Tel. 61 4385 813,
600 285 510
AUTODIAGNOSTYKA
MARCIN BAGROWSKI
ul. KS. TWARDEGO 16
62-301 MARZENIN
Tel. 886 672 270
AUTO NAPRAWA
GRZEGORZ KLIMCZAK
CHOCICZKA 13A
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 661 842 187
SERWIS
SAMOCHODOWY D.S.T
DARIUSZ TOMKIEWICZ
NOWA WIEŚ
PODGÓRNA 6b
62-320 MIŁOSŁAW
Tel. 726 895 815

MECHANIKA
BLACHARSTWO
POJAZDOWE
JAROSŁAW
ŁAGANOWSKI
GLINKA DUCHOWNA
ul. SŁOWACKIEGO 18
62-025 KOSTRZYN
WIELKOPOLSKI
Tel. 602 337 841

FIRMA ORZECHOWSKI
ul. LIPOWA 2
62-200 GNIEZNO
Tel. 602 268 633

MECHANIKA
I BLACHARSTWO
POJAZDOWE
KRZYSZTOF
PRZEWOŹNY
BIECHOWO 15
62-320 MIŁOSŁAW
Tel. 510 963 090

ELEKTRONIK 742117
Elektronik – to nowoczesny i wymagający zawód
przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania
i dający możliwości samorealizacji i dużej
satysfakcji z wykonywanej pracy. W ostatnich
latach obserwuje się dynamiczny rozwój branży
elektronicznej. W związku z czym istnieje
zapotrzebowanie na osoby wykwalifikowane
w tym zawodzie. Pracodawcy oczekują absolwenta
wyposażonego w wiele kluczowych umiejętności
i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się
rzeczywistość, pogłębiać swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie nowych rozwiązań
konstrukcyjnych i technologii.
Szczególne zapotrzebowanie jest w dziedzinie montażu elementów elektronicznych dla szeregu
branż, instalacji gazowych, metrologii, urządzeń RTV i AGD.
Zawód ten daje duże możliwości samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności
gospodarczej, gdzie może się zajmować wykonywaniem instalacji dozoru wizyjnego, kontroli
dostępu i sygnalizacji włamań oraz innych instalacji specjalistycznych. To wymaga nie tylko
monterów, ale osób sprawnie poruszających się w dziedzinie przeglądów, eksploatacji
i serwisowania zarówno instalacji jak i urządzeń wchodzących w ich skład.
Zakłady pracy kształcące w zawodzie elektronik
AB ELEKTRONIKA
GRZEGORZ DĘBICKI
ul. PIASTÓW 16
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 4367 212; 502 617 042
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MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH 712618
Monter sieci i instalacji sanitarnych – montuje,
instaluje i naprawia instalację grzewczą, gazową,
wodociągową,
kanalizacyjną,
wentylacyjną
i klimatyzacyjną. Buduje i naprawia sieć
wodociągową, kanalizacyjną, gazową, ciepłowniczą
zgodnie z wymaganiami technicznymi. Wymienia,
naprawia i montuje urządzenia sanitarne. Studiuje
plany budowy i szkice robocze w celu ustalenia
wymaganych pomocy w pracy oraz kolejności
montażu elementów instalacji lub sieci. Dokonuje
inspekcji w celu identyfikacji przeszkód, których należy unikać, aby zapobiec osłabieniu
konstrukcji wynikającej z instalacji rury. Lokalizuje i zaznacza pozycję rury i połączeń między
rurami oraz otworów przejściowych na rury w ścianach i podłogach. Wycina otwory w ścianach
i podłogach w celu dopasowania rury i armatury używając narzędzi ręcznych i mechanicznych.
Wycina i gwintuje rury, używając nożyc do cięcia rur, palnika do przecinania oraz gwinciarki
ręcznej lub mechanicznej. Zgina rurę do określonego kąta używając maszyny do zginania rur.
Montuje i instaluje zawory, armaturę oraz rury z metali i tworzyw sztucznych używając narzędzi
ręcznych i mechanicznych. Łączy rury za pomocą gwintu, śrub, łączników, lutowia, mas i kitów
uszczelniających oraz złączy doszczelniających zaciskanych i zaprasowanych. Wypełnia system rur
wodą, powietrzem lub czynnikiem odpowiednim do typu i rodzaju sieci lub instalacji, odczytuje
wskazania miernika ciśnienia w celu ustalenia czy w systemie istnieją przecieki. Montuje
urządzenia energetyczne stosowane w instalacjach grzewczych, gazowych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych oraz sieciach ciepłowniczych, kanalizacyjnych i wodociągowych. Naprawia
i konserwuje instalacje w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Monitoruje stan
techniczny urządzeń, armatury i aparatury kontrolno-pomiarowej. Wykonuje montaż przewodów
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej. Wykonuje montaż połączeń instalacji
w budynkach z sieciami zewnętrznymi. Usuwa awarie przewodów i armatury sieci
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Usuwa awarie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych. Inwentaryzuje, przegląda oraz ocenia stan i jakość sieci komunalnych
i instalacji sanitarnych.
Praca w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych wymaga dobrej sprawności fizycznej,
odporności na warunki pogodowe oraz zdolności do pracy w niesprzyjających warunkach
środowiskowych. Do wykonywania pracy niezbędne są uzdolnienia techniczne i rachunkowe,
wyobraźnia przestrzenna. Montera sieci i instalacji sanitarnych powinna cechować dokładność,
rzetelność, odpowiedzialność, sumienność oraz umiejętność współpracy w zespole. W przypadku
pracy z paliwami, parą technologiczną, gorącą wodą lub wodą pod wysokim ciśnieniem, niezbędna
jest odporność emocjonalna, zrównoważenie oraz zdolność do pracy w szybkim tempie i pod
presją.
Praca w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych wykonywana jest w obiektach budowlanych
o różnym przeznaczeniu, tj. w biurach, piwnicach, pomieszczeniach technicznych, mieszkaniach
prywatnych, pomieszczeniach biurowych oraz w nowych budynkach różnego przeznaczenia.
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Ze względu na różnorodność wykonywanych zadań miejsca pracy monterów sieci i instalacji
sanitarnych są różne. Może on pracować w pomieszczeniach zamkniętych jak i na wolnym
powietrzu. Czynniki ujemne towarzyszące jego pracy to: hałas, wibracje, zmienna temperatura
powietrza. Praca ma charakter zespołowy, gdyż większość zadań wymaga ścisłego współdziałania
i sprawnej wymiany informacji między poszczególnymi pracownikami. Z reguły czas pracy wynosi
8 godzin dziennie. Niekiedy ulega zwiększeniu i zachodzi konieczność pracy w wolne soboty.
W zawodzie tym na czas pracy wpływają: terminowość dostaw, awarie, warunki pogodowe. Praca
wiąże się z koniecznością czasowych wyjazdów, gdyż większość firm realizuje zlecenia na terenie
całego kraju, a nawet poza jego granicami.
Monter sieci i instalacji sanitarnych pracuje z reguły w systemie jednozmianowym, natomiast
w przypadku poważnych awarii jego czas pracy może ulec zmianie. Praca w firmach takich, jak
pogotowie wodne czy gazowe wykonywana jest na trzy zmiany oraz w dni wolne od pracy.
W zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych wyróżnia się grupy stanowisk pracy związanych
z: wykonawstwem robót sieciowych i instalacyjnych, konserwacji, remontów, napraw oraz
montażem i eksploatacją instalacji.
Zakłady pracy kształcące w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych
TWÓJ HYDRAULIK
MIECZYSŁAW CHOJNACKI
BIEGANOWO 24/8
62-305 SOKOLNIKI
Tel. 695 476 929

ZAKŁAD USŁUGOWOHANDLOWY WOD.KAN. CO I GAZ
ADAM WOJCIECH
WARCZYGŁOWA
ul. DOLNA 12
62-320 MIŁOSŁAW
Tel. 509 446 010
FIRMA GUMIENNY
IRENEUSZ GUMIENNY
ul. OSIEDLOWA 32
62-302 WĘGIERKI
Tel. 601 620 907

INSTALATOR
JACEK KOŁODZIŃSKI
GRABOSZEWO 30
62-420 STRZAŁKOWO
Tel. 604 262 160
OL-BUD LESZEK OLEJNICZAK
ul. POLNA 26
62-310 PYZDRY
Tel. 695 353 552

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905
Monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie - realizuje zadania zawodowe
związane
z
wykonawstwem
w
obiektach
budowlanych (mieszkaniowych, przemysłowych oraz
usługowych), dotyczące montażu suchej zabudowy
(wykonywanie
ścianek
działowych,
sufitów
podwieszanych,
układanie
suchych
tynków,
wykonywanie okładzin ściennych), robót malarskotapeciarskich
oraz
robót
posadzkarsko27

okładzinowych. Roboty malarskie obejmują przygotowanie podłoży i wykonanie powłok
malarskich w rożnych technikach, z dobraniem odpowiednich narzędzi i sprzętu malarskiego.
Roboty tapeciarskie obejmują przygotowanie podłoży, dobór rodzaju tapety w zależności od
podłoża z zachowaniem wymagań technicznych jakościowych. Roboty posadzkarskie obejmują
wykonywanie posadzek z drewna, ceramiki, kamienia, tworzyw drzewnych, tworzyw sztucznych
oraz wykonywanie posadzek bezspoinowych. Roboty okładzinowe obejmują wykonywanie
okładzin ściennych z materiałów drzewnych, ceramicznych, kamiennych i z tworzyw sztucznych.
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie zajmuje się też naprawą
i konserwacją powłok malarskich, tapet, posadzek, okładzin. Wykonuje przedmiary robót obliczając
zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt oraz przewidywany koszt wykonania robót.
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie potrafi: czytać dokumentację techniczną potrzebną do
wykonania robót wykończeniowych, przedmiarować roboty przewidziane do wykonania, obliczać
zapotrzebowanie materiałowe, wykonywać kalkulację kosztów robót, rozliczenia robocizny,
materiałów i sprzętu, określać i przygotowywać materiały do zaplanowanych prac
wykończeniowych, wykonywać roboty tapeciarskie, tynkarskie, okładzinowe, posadzkarskie,
nanoszenie nowoczesnych powłok malarskich, montaż suchej zabudowy, wykonywać naprawy
i konserwację elementów wykończeniowych, dokonywać odbioru robót wykończeniowych, oceniać
jakość robót w systemie suchej zabudowy, robót malarsko-tapeciarskich i posadzkarskookładzinowych oraz kalkulować ich koszty.
Praca w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonywana jest
przede wszystkim wewnątrz budynków, ale również na wolnym powietrzu. Pracownik może być
narażony na oddziaływanie różnorodnych substancji chemicznych jak: farby, kleje, rozpuszczalniki.
Należy
pamiętać,
że
wiele
prac
jest
monotonnych
i
wymaga
skupienia.
W pracy zawodowej wykorzystuje maszyny i elektronarzędzia, co wiąże się z narażeniem na hałas
i wibracje. Godziny pracy montera robót wykończeniowych w budownictwie związane są
z potrzebami realizowanego zadania, mogą wynosić wynikające z Kodeksu Pracy 8 godzin, jednak
w niektórych przypadkach mogą być ustalane inaczej, również w dni wolne.
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie pracuje w zespole ludzi,
współpracując z członkami brygady i nadzorem technicznym. Monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie powinien mieć zdolności manualne i techniczne przydatne przy
posługiwaniu się podczas pracy różnymi narzędziami i urządzeniami. Powinna charakteryzować go
odpowiedzialność i zdyscyplinowanie, a także dokładność przy wykonywaniu zadań, co jest
podstawą jakości i trwałości wykonywanej pracy, a także wyczucie proporcji i estetyki, co ma
wpływ na efekt końcowy jego pracy. Powinien cechować się umiejętnością nawiązywania
kontaktów i bezkonfliktowego współdziałania ze współpracownikami. Monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie może być zatrudniony w firmach budowlanych, remontowych
wykonujących prace remontowe lub w firmie własnej.
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Zakłady pracy kształcące w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

DANBUD
DANIEL KLIMCZAK
ul. KOŚCIELNA 11/7
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 661 694 359

ZAKŁAD MALARSKOTAPECIARSKI
WALDEMAR ANDRYSZAK
ul. TUCHEGO 4
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 600 534 787

SODKIEWICZ
ELEWACJE
BARTŁOMIEJ
SODKIEWICZ
ul. WROCŁAWSKA 17
62-310 PYZDRY
Tel. 782 699 330

FO-BUD
JANUSZ FOGT
ul. GRUNWALDZKA 81
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 660 176 714

USŁUGI REMONTOWOBUDOWLANE "REMAL"
MACIEJ WALCZAK
ul. RZECZNA 6
62-322 ORZECHOWO
Tel. 601 864 117

"KAMREM" USŁUGI
STOLARSKOWYKOŃCZENIOWE
KAMIL CHACIUK
ul. KOŚCIUSZKI 14
62-310 PYZDRY
Tel. 506 034 556

USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE
MICHAŁ MIKOŁAJCZAK
ul. SZKOLNA 48
62-306 KOŁACZKOWO
Tel. 693 542 644

ZAKŁAD USŁUGOWY
"JARKO" JAROSŁAW
KRZYŻAŃSKI
UL. CHROBREGO 2
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 508 067 333

MURARZ - TYNKARZ 711204
Murarz - tynkarz - zajmuje się wznoszeniem ścian
z cegieł, kamieni, elementów betonowych,
gipsowych, ceramicznych i innych materiałów
budowlanych, wykonywaniem wszystkich rodzajów
tynków wewnętrznych i zewnętrznych sposobem
ręcznym i mechanicznym. Oprócz ścian może
wykonywać także schody, filary czy stropy, układać
na ścianach okładziny, wykuwać otwory oraz
samodzielne
sporządzać
zaprawy
murarskie
i tynkarskie, w tym orientować się w cechach
różnych zapraw i recepturach ich sporządzania. Murarz - tynkarz ponadto może wykonywać prace
remontowe i rozbiórkowe. Osoba zamierzająca wykonywać ten zawód musi przyzwyczaić się do
częstych zmian miejsca pobytu (jest to uzależnione od miejsca nowej budowy), wykonywania
swoich zadań przy niesprzyjającej pogodzie i na dużych wysokościach. W tej pracy ważna jest
także zręczność oraz wytrzymałość na wysiłek fizyczny. Kandydat na murarza - tynkarza musi
przejść specjalistyczne badania lekarskie obejmujące wzrok, słuch, koordynację wzrokowosłuchową oraz poczucie równowagi.
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Zakłady pracy kształcące w zawodzie murarz – tynkarz
WEXEL
P. MIKOŁAJEWSKI,
M. ZAPOROWSKI
SPÓŁKA JAWNA
PSARY MAŁE
ul. ŻYTNIA 1
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 4388 829; 61 4388 726

BUDOWNICTWO
MACIOSZEK SP. Z O.O
ul. ŁĄKOWA 2
62-330 NEKLA
Tel. 61 4388 829; 61 4388 726;
504 039 626

ZAKŁAD MURARSKI
KAZIMIERZ OPIELSKI
ul. SZKOLNA 4
62-305 SOKOLNIKI
Tel. 600 894 783

ZAKŁAD USŁUG
REMONTOWOBUDOWLANYCH
"ARKADA"
KRZYSZTOF WINTER
ul. NIEPODLEGŁOŚCI 43
62-310 PYZDRY
Tel. 63 2768 301; 512 300 115

PIEKARZ 751204

Piekarz - podstawowymi zadaniami piekarza
jest wytwarzanie wyrobów piekarskich zgodnie
z recepturą. Piekarz produkując wyroby
piekarskie ocenia przydatność surowców,
magazynuje surowce, wytwarza wyroby
piekarskie z zastosowaniem narzędzi, maszyn
i urządzeń, ocenia pieczywo, przygotowuje
pieczywo do dystrybucji oraz prowadzi
dokumentację produkcyjną w zakładach
piekarskich.
Piekarz powinien posiadać wiedzę o surowcach, dodatkach do żywności i materiałach
pomocniczych stosowanych w produkcji piekarskiej, zasadach racjonalnego wykorzystania
surowców, zasadach gospodarki odpadami oraz procedurach zarządzania jakością
i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności. Powinien także umieć dobierać i posługiwać się
narzędziami i urządzeniami stosowanymi w produkcji piekarskiej.
W zawodzie piekarz szczególnie ważna jest zdolność do wykonywania oceny organoleptycznej
surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, sprawność fizyczna, skrupulatność, dokładność
i zdolność do koncentracji. Od piekarza wymaga się specyficznych predyspozycji i kompetencji
społecznych, szczególnie wysokiej odporności na stres, odpowiedzialności, rzetelności, zdolności
do współpracy w grupie oraz kreatywności.
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Zakłady pracy kształcące w zawodzie piekarz
PIEKARNIA PSS WRZEŚNIA
ul. OGRODOWA 4
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 4379 529

PIEKARNIA I SKLEP WALDI S.C.
WALDEMAR WIDZ, URSZULA WIDZ
MONIKA WIDZ KŁAK
ul. WIEJSKA 2A
62-303 KACZANOWO
Tel. 607 507 737; 61 4389 415

JAN MATYSIAK
ul. WRZESIŃSKA 38
TOMICE
63-308 GIZAŁKI
Tel. 62 7411 441

ROLNIK 613003
Rolnik - celem pracy rolnika jest realizacja procesu
produkcji roślinnej i zwierzęcej. Rolnik organizuje
i wykonuje prace związane z produkcją roślinną i zwierzęcą
w gospodarstwach rolnych a także obsługuje środki
techniczne stosowane w produkcji rolniczej. Może
prowadzić różne kierunki produkcji lub tylko jeden kierunek
produkcji (roślinna, zwierzęca lub inna). Praca rolnika
odbywa się w różnych porach roku i godzinach, na wolnym
powietrzu w zmieniających się warunkach atmosferycznych
oraz w pomieszczeniach gospodarczych o zróżnicowanej
wilgotności i temperaturze. Rolnik może pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych
i usługowych. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą, np. produkcja rolna,
marketing produktów rolnych, konfekcjonowanie i przygotowywanie produktów rolnych do
sprzedaży.
Rolnik to jeden z najbardziej tradycyjnych zawodów w Polsce, jego praca polega na prowadzeniu
uprawy roślin, z których pozyskiwane są produkty spożywcze lub surowce, służące do dalszego
przetwarzania. Wielokrotnie rolnik zajmuje się także przetwórstwem pozyskanych roślin we
własnym zakresie. Praca rolnika skupia się przede wszystkim wokół zapewnienia odpowiednich
warunków dla uprawy poszczególnych gatunków roślin i ciągłym nadzorowaniu ich poprawnego
wzrostu. W ustalonych terminach agrotechnicznych wynikających z technologii produkcji zbiera
plony prowadzonej uprawy i magazynuje je w określonych warunkach przechowywania. Rolnicy
posiadający odpowiednie warunki sprzętowe i przestrzenne zajmują się następnie przetwórstwem
pozyskanych półproduktów celem otrzymania produktów docelowych, dystrybuowanych do celów
spożywczych. W zakresie produkcji zwierzęcej może prowadzić chów lub hodowlę zwierząt
gospodarskich (określonego gatunku zwierząt lub grupy użytkowej).
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Do wykonywania zawodu rolnika ważne jest przygotowanie absolwenta szkoły do prowadzenia
pojazdów silnikowych i umożliwienie w procesie kształcenia ukończenia szkolenia wymaganego od
kandydatów na kierowców w zakresie kategorii T. Jest to szczególnie ważne, gdyż ciągnik jest
podstawowym środkiem energetycznych stosowanym zarówno w produkcji roślinnej jak
i zwierzęcej.
Zakłady pracy kształcące w zawodzie rolnik
GOSPODARSTWO ROLNE
GOSPODARSTWO ROLNE
MACIEJ WASZAK
ANDRZEJ NOWAK
ul. WRZESIŃSKA 36
CHOCICZKA 29
62-306 KOŁACZKOWO
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 4385 192
Tel. 788 440 458
GOSPODARSTWO ROLNE
MICHAŁ KOWALSKI
ul. DWORZEC 3A
62-320 MIŁOSŁAW
Tel. 889 712 805

GOSPODARSTWO SADOWNICZE
KRYSZAK JULIUSZ
ul. FARNA 9
62-310 PYZDRY
Tel. 604 146 341

GOSPODARSTWO ROLNE
ul. KOŚCIELNA 5
63-023 SULĘCINEK
Tel. 665 795 344

SPRZEDAWCA

522301

Sprzedawca - to osoba, której praca polega na
profesjonalnej obsłudze klienta zgodnie ze
standardami danej firmy. Wykonuje czynności
zawodowe w punktach sprzedaży detalicznej
(sklepach,
hipermarketach),
drobnodetalicznej
(w kioskach i na targowiskach), hurtowej lub
w sklepach internetowych. Obsługuje nabywców
w
punktach
sprzedaży
metodą
tradycyjną,
samoobsługową, preselekcji. Może prowadzić
sprzedaż
na
odległość
(wysyłkową),
np.
z wykorzystaniem internetu, telefonu. Do obowiązków sprzedawcy należy również przyjmowanie
dostaw, sprawdzenie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, przygotowywanie
towarów do sprzedaży (rozpakowanie, sortowanie, oznaczanie itp.) oraz wykonywanie prac
związanych z realizacją transakcji kupna i sprzedaży. Sprzedawca informuje nabywcę
o właściwościach i walorach sprzedawanych towarów, na życzenie klienta pomaga w jego wyborze,
realizuje zamówienie składane przez nabywcę, inkasuje należności za sprzedane towary, dba
o czystość i estetykę miejsca sprzedaży. Sprzedawca przyjmuje reklamacje i skargi klientów, może
negocjować warunki prowadzonych transakcji.
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Sprzedawca powinien posiadać między innymi umiejętność komunikowania się z klientami zgodnie
z zasadami aktywnego słuchania, etyki, kultury zawodowej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
budowania pozytywnych relacji z klientami, wykonywania pracy pod dużą presją i emocjonalnym
napięciem. Szczególnie istotne w wykonywaniu zawodu sprzedawcy są: uczciwość, kompetencje
społeczne, poprawne posługiwanie się językiem ojczystym i obcym.
Zakłady pracy kształcące w zawodzie sprzedawca
"SPOŁEM"
JULIETTA
"JANBUT" SP.J.
POWSZECHNA
WIOLETTA
BEATA JANKOWSKA,
SPÓŁDZIELNIA
SMODLIBOWSKA
DAMIAN JANKOWSKI
ul. WARSZAWSKA 28
ul. SŁOWIAŃSKA 20
SPOŻYWCÓW
62-300 WRZEŚNIA
64-100 LESZNO
WE WRZEŚNI
ul. SĄDOWA 1
Tel. 509 624 803
"SZEWCZYK"
62-300 WRZEŚNIA
KLAUDIA JANKOWSKA
Tel. 61 4379 553
ul. SIENKIEWICZA 2
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 515 739 343
PRZEDSIĘBIORSTWO
SKLEP ART.
TYPOGRAF
HANDLOWO-USŁUGOWE
PRZEMYSŁOWE
ZBIGNIEW KARCZ,
"AGA"
ANDRZEJ WĄSIEWICZ
GRZEGORZ ORWAT
ul. KOŚCIELNA 1
AGNIESZKA KUCZA
SPÓŁKA JAWNA
ul. 1 MAJA 6
62-320 MIŁOSŁAW
SKLEP
62-250 CZERNIEJEWO
Tel. 61 4382 451; 508 355 324
ul. BATOREGO 5
Tel. 726 990 459
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 4376 477
SKLEP " KACPER” LIDIA
SKLEP
"TOP SECRET"S.C.
GRUSZKA
WIELOBRANŻOWY
MAREK KOSICKI,
ul. SIENKIEWICZA 10
"ANEX"
AGNIESZKA KOSICKA
62-300 WRZEŚNIA
ul. CZARNA DROGA 12
ANNA KOSMALA
Tel. 61 4361 904; 505 111 096
ul. KOLEJOWA 10
62-064 PLEWISKA
62-300 WRZEŚNIA
SKLEP
Tel. 61 4361 432
ul. RYNEK 1
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 790 222 910
MARTOP
ZAKŁAD ZŁOTNICZY
SKLEP SPOŻYWCZOUL. CZARNA DROGA 12
"UPOMINEK"
PRZEMYSŁOWY "ABC"
62-064 PLEWISKA
PAWEŁ SMODLIBOWSKI
DANUTA SMOLIŃSKA
ul. MIŁOSŁAWSKA 1
ul. DWORCOWA 1A
SKLEP
ul. SIENKIEWICZA 1
62-300 WRZEŚNIA
62-330 NEKLA
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 4366 788; 694 398 138 Tel. 61 4372 459; 515 240 191
Tel. 790 222 910
MATTEO SPÓŁKA Z O.O.
PRZEDSIĘBIORSTWO
SKLEP
SPÓŁKA
PRODUKCYJNE
WIELOBRANŻOWY
KOMANDYTOWA
USŁUGOWO-HANDLOWE "PIAST-ROZMAITOŚCI"
ul. PAŁACOWA 2
"IWMAR" MARCIN
HANNA
62-250 CZERNIEJEWO
SZYMAŃSKI
MŁODZIKOWSKA
Tel. 600 063 074
ul. KILIŃSKIEGO 48
ul. SIENKIEWICZA 17
62-310 PYZDRY
62-300 WRZEŚNIA
SKLEP „MATTEO”
ul. 68 PUŁKU PIECHOTY
Tel. 696 605 577
Tel. 697 108 407
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 609 817 351
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SKLEP
WIELOBRANŻOWY
"ALMA"
ALICJA POPIELARSKA
ul. PL. WIOSNY LUDÓW 21
62-320 MIŁOSŁAW
Tel. 512 330 918
SKLEP PRZEMYSŁOWOODZIEŻOWY "STYL"
CZESŁAW WOJTASZEK
ul. RYNEK 2
62-200 GNIEZNO
Tel. 602 600 996; 600 420 661
CUKIERNIA SZWARC
SPÓŁKA CYWILNA
ul. JANA PAWŁA II 7
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 4361 595,
509 624 800

SKLEP "KOLOR" HURT
DETAL PRZEM.-CHEM
ILONA MUSZYŃSKA
ul. PL.WIOSNY LUDÓW 11
62-320 MIŁOSŁAW
Tel. 507 598 520

SKLEP
OGÓLNOSPOŻYWCZY
JOLANTA ŚMIGLAK
ul. POZNAŃSKA 58
63-040 NOWE MIASTO
NAD WARTĄ
Tel. 608 512 380
FIRMA HANDLOWA
PIOTR ANDRZEJCZAK
ul. DOJAZDOWA 5
PSARY MAŁE
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 4388 716; 604 606 521
SKLEP "OSKAR"
MAGDALENA HURYSZ
ul. RYNEK 22
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 512 314 379

PPZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWE PROGRESS
ul. WROCŁAWSKA 43
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 4374 980; 61 4374 990;
513 132 973
BIMEX SP.J.
ul. KOŚCIUSZKI 14
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 4366 283

MASTERSPORT SP. Z O.O.
I WSPÓLNICY SP.
KOMANDYTOWA
PSARY MAŁE
ul. BUDOWLANA 6
62-300 WRZEŚNIA
PUNKT SPRZEDAŻY
ul. JANA PAWŁA II 33
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 601 388 874
ARTYKUŁY
SPOŻYWCZOPRZEMYSŁOWE
KAROL BIAŁECKI
ul. SZKOLNA 13
62-541 BUDZISŁAW
KOŚCIELNY
Tel. 63 2681 425
KWIACIARNIA
"MACIEJKA" ZOVI
KATARZYNA
MACIEJEWSKA
ul. WARSZAWSKA 1
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 513 087 453
KLEONIKA SP. Z O.O.
ul. KOLEJOWA 15
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 572 662 834

SKLEP
WIELOBRANŻOWY
GRAŻYNA TOMCZYKOLEJNICZAK
ul. SZYBSKA 18
62-310 PYZDRY
Tel. 63 2768 385;698 105 343
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PERFECTMAN S.C.
K. SOBCZAK, M. STĘPIEŃ
ul. KANONICKA 2
62-800 KALISZ
ODDZIAŁ: RYNEK 11
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 604 432 920
SKLEP SPOŻYWCZO PRZEMYSŁOWY
GRAŻYNA JÓŹWIAK
ul. KASZTANOWA 3
62-024 GUŁTOWY
Tel. 61 8180 274
SKLEP "KOLOR"
ILONA MUSZYŃSKA
ul. RYNEK 3
62-310 PYZDRY
Tel. 507 598 520

ABRO SKLEP
TEKSTYLNO
ODZIEŻOWY
BEATA ROZENKOP
ul. NIEPODLEGŁOŚCI 3
62-310 PYZDRY
Tel. 795 506 781
"NAKO" S.C.
ul. MIŁOSŁAWSKA 19
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 517 517 372

"ROL-MIX" SKLEP
BRANŻY METALOWEJ
ul. KOŚCIUSZKI 11
62-310 PYZDRY
Tel. 502 657 214
SKLEP
WIELOBRANŻOWY
HENRYK ADAMSKI
ul. POZNAŃSKA 46
62-025 KOSTRZYN
Tel. 618 188 561

ABRO SKLEP
TEKSTYLNO
OBUWNICZY
ANDRZEJ ROZENKOP
ul. 11-GO LISTOPADA 16
62-310 PYZDRY
Tel. 606 835 376

KWIACIARNIA ULAND
URSZULA WALCZAK
ul. SZOSA WITKOWSKA 5
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 436 60 15;
785 210 689

FESZCZUK GSM
ŁUKASZ FESZCZUK
ul. KILIŃSKIEGO 3A
62-400 SŁUPCA
Tel. 504 452 740

SKAPI
MAŁGORZATA SKĄPSKA
ul. SŁOWACKIEGO 54 A
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 665 858 818

BIZNESGO SP. Z O.O
ul. STASZICA 14/34
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 725 140 810

SKLEP SPOŻYWCZOPRZEMYSŁOWY
WŁODZIMIERZ
ADAMCZYK
ul. MOSTOWA 15/1
32-320 MIŁOSŁAW
Tel. 663 768 551

SKLEP
OGÓLNOSPOŻYWCZY
"ADAMS"
PIOTR ADAMSKI
PLAC WIOSNY LUDÓW 9
62-320 MIŁOSŁAW
Tel. 724 364 709

KWIACIARNIA
ARLETA HAMPEL
ul. KOŚCIELNA
ZIELENIAK
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 531 706 577

PHU
PIOTR KOPACZEWSKI
ul. FABRYCZNA 6
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 4367478,
693 169 800

STOLARZ 752205
Stolarz - wykonuje wyroby z drewna i tworzyw
drzewnych. Do wyrobów z drewna i tworzyw
drzewnych zaliczają się np.: meble, okna, drzwi,
schody, okładziny ścienne, trumny, sanki, zabawki
itp. Stolarz czyta i analizuje rysunki złożeniowe,
zestawieniowe i wykonawcze, na ich podstawie
wykonuje elementy. Sam również sporządza szkice
robocze wyrobów, połączeń i złączy stolarskich.
Klasyfikuje materiały z drewna i tworzyw
drzewnych. Dobiera i przygotowuje do obróbki
ręcznej i maszynowej drewno, tworzywa drzewne oraz materiały pomocnicze. Przygotowuje do
pracy narzędzia, obrabiarki i urządzenia. Ustawia obrabiarki do wykonywania określonych zadań
zawodowych. Wykonuje obróbkę ręczną i maszynową, prowadzi suszenie, skrawanie, klejenie oraz
wykończenie powierzchni wyrobów stolarskich. Montuje wyroby w całość oraz konserwuje
przedmioty z drewna i materiałów drewnopochodnych. Stolarz kwalifikuje wyroby stolarskie do
naprawy. Rozpoznaje wady i uszkodzenia oraz ustala przyczyny ich powstawania. Dobiera techniki
napraw, renowacji i konserwacji oraz wykonuje je. Ocenia jakość wykonywanych prac. W związku
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z wykonywanymi zadaniami zawodowymi stolarz powinien mieć zdolności manualne, wyobraźnię
przestrzenną, zdolności matematyczne i dużo cierpliwości. Powinien mieć sprawne ręce i dobrą
koordynację wzrokowo-ruchową.
Stolarze znajdują zatrudnienie w małych, średnich i dużych firmach budowlanych i meblarskich,
zakładach stolarskich, pracowniach konserwacji zabytków i we własnym warsztacie. Zatrudnienie
mogą znaleźć zarówno na lokalnym, regionalnych rynku pracy, jak również w krajach UE.
W lokalnych, regionalnych oraz ogólnopolskich mediach często powtarzają się ogłoszenia
pracodawców o chęci zatrudnienia stolarzy. Mogą prowadzić również własną działalność
gospodarczą.
W ramach kształcenia zawodowego stolarz nabywa wiedzy i umiejętności z zakresu: wykonywania
wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych, wykonywania prac związanych z obsługą,
konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie, wykonywania napraw, renowacji
i konserwacji wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.
Zakłady pracy kształcące w zawodzie stolarz
B.C.S. POLAND SP. Z O.O.
ul. WRZESIŃSKA 101
62-307 BORZYKOWO
Tel. 668 442 682;
61 4378 524

ZAKŁAD PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWY
DARIUSZ SZYMAŃSKI
ul. CYBIŃSKA 24
62-020 SWARZĘDZ
Tel. 61 8172 877

ZAKŁAD STOLARSKI
MARIAN KLECHAMER
ul. WOJSKA POLSKIEGO 18
62-320 MIŁOSŁAW
Tel. 668 825 859

MEBLE H I M
TOMCZAK S.C.
ul. B. PRUSA 14
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 4360 930; 501 027 349

PPHU KAMPOL
MAREK BŁASZCZYK
ul. BRZOZOWA 14
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 603 309 040

PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
ŁUKASZ PRZYBYLSKI
MIKUSZEWO 42/1
62-320 MIŁOSŁAW
Tel. 609 774 450

P.P.H.U. "ADAMS"
ADAM PODLEWSKI
ul. STOLARSKA 4
62-307 BORZYKOWO
Tel. 61 4385 035,
606 326 315

WARSZTAT STOLARSKI
DREWSTYL ADAM
ŁAWNICZAK
PIĘCZKOWO
ul. SPORTOWA 1
63-025 WITOWO
Tel. 666 915 780
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STOLARSTWO CIESIELSTWO
MAREK ABRAMOWICZ
ul. STASIEWSKIEGO 29
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 4363 553;
604 851 162
ZAKŁAD STOLARSKI
KRZYSZTOF DUSZYŃSKI
ZASUTOWO
ul. KRÓTKA 1
62-320 NEKLA
Tel. 61 4386 941;
509 836 322
SAWA PPHU
RAFAŁ SAWA
62-304 NOWA WIEŚ
KRÓLEWSKA 14
Tel. 61 4381 392
DOMY Z PASJĄ
USŁUGI STOLARSKIE
SŁAWOMIR
WAWERCZYK
MIKUSZEWO 34A
62-320 MIŁOSŁAW
Tel. 781 195 972

ŚLUSARZ 722204
Ślusarz
osoby
posiadające
dyplom
potwierdzający kwalifikację zawodową mogą
znaleźć
zatrudnienie
na
stanowiskach
produkcyjnych elementów maszyn i urządzeń
w zakładach produkcyjnych, jako monterzy
i konserwatorzy elementów maszyn i urządzeń.
Ślusarze pracują przeważnie w przemyśle, lecz
także w budownictwie, górnictwie, komunikacji
i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych
innych dziedzinach gospodarki. Ze względu na
wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem
szerokoprofilowym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości
zatrudnienia.
Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metali, budowa, konserwacja
i naprawa prostych konstrukcji, mechanizmów, narzędzi i wyrobów metalowych. Typowymi
pracami wykonywanymi przez ślusarza są: wytwarzanie i naprawianie narzędzi, przyrządów
i uchwytów obróbkowych, obróbka, montaż i naprawa elementów mechanizmów i urządzeń,
wykonywanie konserwacji i napraw sprzętu powszechnego użytku, wykonywanie i naprawa
ozdobnej galanterii metalowej (ślusarstwo artystyczne), nadawanie wyrobom metalowym
ostatecznego, estetycznego wyglądu.
Dynamiczne zmiany w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach powodują, iż
kształcenie zawodowe ślusarza ma charakter szerokoprofilowy umożliwiający opanowanie
umiejętności ogólnozawodowych oraz specjalistycznych.
Ślusarz wykonuje swoją pracę z reguły w pomieszczeniach zamkniętych (jedynie ślusarz
konstrukcji metalowych większość czynności wykonuje w terenie otwartym). Prace ślusarskie nie
stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia pracownika. Wykonując pracę ślusarz odpowiada za
materiał, narzędzia, maszyny i urządzenia, które zostały mu powierzone.
Kandydat do zawodu ślusarza powinien charakteryzować się: zainteresowaniami i zdolnościami
technicznymi, zdolnościami manualnymi oraz starannością i dokładnością w wykonywaniu pracy,
wyobraźnią przestrzenną, zdolnością koncentracji uwagi, odpowiedzialnością, niezależnością
i samodzielnością w działaniu, wytrwałością i cierpliwością w realizacji powierzonych zadań, dobrą
koordynacją wzrokowo – ruchową, a także zainteresowaniami o charakterze artystycznym.
Prace ślusarskie z reguły nie wymagają znacznego wysiłku fizycznego, jednak wymagają dobrej
ogólnej sprawności fizycznej.
Zakłady pracy kształcące w zawodzie ślusarz
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO USŁUGOWE
"IWMAR"
MARCIN SZYMAŃSKI
ul. KILIŃSKIEGO 48
62-310 PYZDRY
Tel. 696 605 577

P.P.H.U. "JANGRA"
JAN MACHYŃSKI
ul. CZERNIEJEWSKA 4
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 4365 332
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HANTPOL ZAKŁAD
PRODUKCYJNO-HANDLOWY
OBRÓBKA SKRAWANIEMŚLUSARSTWO
HENRYK NOWACZYK
ul. BRZOZOWA 4
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 4364 883; 502 503 815

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 722307
Operator obrabiarek skrawających - należy do
zawodów bardzo często spotykanych w sferze
zatrudnienia. Dominującym układem czynności
w zawodzie są prace ustawcze i obróbkowe, które
wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem
części maszyn na obrabiarkach konwencjonalnych
i obrabiarkach sterowanych numerycznie. Praca
operatora obrabiarek skrawających wymaga na ogół
zespołowego działania i oparta jest na współpracy.
Operator obrabiarek skrawających obsługuje
i utrzymuje w należytym stanie technicznym nowoczesne maszyny do obróbki skrawaniem. Są to
zarówno maszyny sterowane cyfrowo bądź programowo, jak i tradycyjne obrabiarki służące do
kształtowania przedmiotów z metalu i tworzyw sztucznych.
Obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie
jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie
(komputerowo). Działalność zawodowa obejmuje między innymi: przygotowywanie stanowiska
pracy (zaznajamianie się z rysunkiem technicznym lub wzorcem, przygotowywanie narzędzi do
pracy), ustawianie parametrów i nadzorowanie pracy obrabiarek, obsługa frezarek, tokarek i innych
obrabiarek sterowanych przy pomocy komputera, programowanie obrabiarek, wykonywanie
i czytanie rysunków technicznych, ustalanie korekcji poszczególnych narzędzi zamocowanych
w głowicy, w zależności od naddatku i innych czynników wpływających na dokładność obróbki,
czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów.
Zakłady pracy kształcące w zawodzie operator obrabiarek skrawających
P.P.H.U. "JANGRA"
JAN MACHYŃSKI
ul. CZERNIEJEWSKA 4
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 4365 332

"ROLMUS" P.P.H.U.T.
EXPORT-IMPORT
MIECZYSŁAW SZYMKOWIAK
ul. AKACJOWA 6
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 4366 754; 61 4360 979
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MIKROMA POLSKA S.A.
ul. BATOREGO 4
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 61 4370 100

WOOD SERWIS SP. Z O.O.
ul. MIŁOSŁAWSKA 13
62-322 ORZECHOWO
Tel. 885 989 001

"FREZ-MET"CDC S.C.
P. WĘCŁAWIAK&
D. STACHOWIAK
ul. TOPOLOWA 25
62-322 ORZECHOWO
Tel. 609 371 262; 603 110 043;
721 322 333

TAPICER 753402
Tapicer - zawód tapicera jest jednym
z podstawowych zawodów w przemyśle
meblarskim. Tapicer zajmuje się obróbką
tapicerską elementów mebli, foteli siedzeń
zarówno wyposażenia domowego jak również
środków transportowych innych. Absolwent
szkoły kształcącej w zawodzie tapicer jest
przygotowany do tapicerowania mebli oraz ich
napraw i renowacji, tapicerowania niektórych
części wyposażenia środków transportowych
(np. siedzenia samochodowe), sprzętu sportowego (maty, piłki, urządzenia treningowe),
tapicerowania sprzętu medycznego i innych specjalistycznych wyrobów tapicerowanych zgodnych
z zamówieniem.
Tapicer wykonuje również prace dekoratorskie związane z: urządzaniem wnętrz mieszkalnych
(wyciszanie drzwi, obijanie ścian, upinanie i mocowanie firan, kotar itp.), urządzaniem salonów
wystawowych, scenografii teatralnej (formowanie, upinanie i zawieszanie kotar, draperii, kurtyn
itp.), dekoracjami witryn wystawowych, dekoracjami okolicznościowymi.
Tapicer wykonuje także naprawy uszkodzonych lub zużytych tapicerowanych części mebli
i sprzętów, łącznie z drobnymi naprawami części konstrukcji. Zajmuje się również renowacją
i rekonstrukcją wyrobów tapicerowanych. Zadania zawodowe tapicer wykonuje przy pomocy
maszyn do szycia, urządzeń, narzędzi i przyborów tapicerskich, wykorzystując różnorodne
surowce, materiały i półfabrykaty i dodatki tapicerskie.
Absolwent branżowej szkoły I stopnia w zawodzie tapicer może pracować w zakładach
produkcyjnych, w salonach meblowych, jako doradca i sprzedawca, w muzeach, jako renowator
mebli tapicerowanych, w biurach projektowych zajmujących się dekoracją wnętrz. Może również
założyć własną firmę świadczącą usługi w zakresie naprawy, renowacji i produkcji oraz sprzedaży
mebli tapicerowanych i materiałów do ich produkcji. Zatrudnienie może znaleźć na lokalnym,
regionalnych rynku pracy jak również w krajach UE.
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Zakłady pracy kształcące w zawodzie tapicer
ZAKŁAD PRODUKCYJNOHANDLOWY IMPORT-EXPORT
MAREK KAZIMIERSKI
ul. WRZESIŃSKA 26
62-310 PYZDRY
Tel. 61 4385 309; 692 118 943
TAPICERSTWO U.P.H.
RYSZARD MACIEJEWSKI
ul. JANA PAWŁA II 26
62-300 WRZEŚNIA
tel. 506 017 518

STOLARSTWO-TAPICERSTWO
ANDRZEJ PODLEWSKI
ul. STOLARSKA 5
62-307 BORZYKOWO
Tel. 61 4385 035; 602 183 951
P.P.U.H. KANAP-POL
JACEK DOBRZYŃSKI
ul. KOSYNIERÓW 93
62-300 WRZEŚNIA
tel. 61 4363 186; 505 056 751

PRZETWÓRCA MIĘSA 751108
Przetwórca mięsa - wykonuje czynności
produkcyjno-technologiczne związane z rozbiorem
mięsa, jego magazynowaniem i przygotowywaniem
do dystrybucji oraz związane z produkcją
przetworów mięsnych i tłuszczowych i ich
magazynowaniem. Powinien być przygotowany do
bezpiecznego użytkowania maszyn i urządzeń
w toku produkcji oraz prowadzenia racjonalnej
gospodarki magazynowej surowców mięsnych
i tłuszczowych jak i wyrobów gotowych
i konfekcjonowanych. Wymaganiami pracodawców wobec absolwentów są też: posługiwanie się
specjalistycznymi programami komputerowymi, językiem obcym zawodowym oraz wdrażanie
postępu technicznego i technologicznego przy wykorzystaniu dostępnych źródeł informacji
zawodowej. W zawodzie przetwórca mięsa szczególnie ważna jest staranność, precyzyjność
i sprawność sensomotoryczna (zmysł, smak i wrażliwość węchowa), które są niezbędne przy ocenie
organoleptycznej produkowanych wyrobów. Ponadto pracodawcy cenią również u pracownika
odpowiedzialność, kreatywność, dyscyplinę pracy i umiejętność współpracy w zespole.
Miejscem pracy absolwenta w zawodzie przetwórca mięsa są zarówno zakłady przemysłowe jak
i rzemieślnicze, wytwarzające wyroby mięsne i tłuszczowe. Przetwórca mięsa może zajmować się
także rozbiorem elementów półtusz zwierząt rzeźnych, produkcją wędlin i wyrobów
garmażeryjnych oraz przygotowywaniem ich do dystrybucji w supermarketach w dziale mięsnym.
Zakłady pracy kształcące w zawodzie przetwórca mięsa
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO
- FIRMA OPIELSKI
ARKADIUSZ OPIELSKI
ul. SZKOLNA 5
62-305 SOKOLNIKI
Tel. 61 4385 852
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ZŁOTNIK - JUBILER

731305

Złotnik - jubiler - wykonuje wyroby jubilerskie
z metali szlachetnych (złota, srebra, platyny), które
mogą być wykorzystywane jako ozdoby (np.
pierścionki, kolczyki, broszki, bransolety), czy też
jako przedmioty użytkowe (przykładowo: dzbany,
puchary, cukiernice, patery) lub przedmioty kultu
religijnego. W swojej pracy zawodowej zajmuje się
także oprawianiem kamieni szlachetnych i naprawą
uszkodzonej biżuterii. Do wykonywania tych
czynności
zawodowych
niezbędne
są
specjalistyczne maszyny, urządzenia i narzędzia (np. szlifierki, wiertarki, polerki, dłuta grawerskie,
pilniki o różnych kształtach, rylce, młotki, skrobaki i in.).
Podstawowymi umiejętnościami w pracy w zawodzie złotnik - jubiler są m.in. rozpoznawanie
metali szlachetnych i ich stopów, kamieni szlachetnych, półszlachetnych i syntetycznych oraz
sporządzanie stopów metali o wymaganych próbach.
Szczególne znaczenie w zawodzie złotnik - jubiler mają kompetencje personalne i społeczne. Osoba
wykonująca ten zawód powinna odznaczać się dokładnością i cierpliwością, kreatywnością,
uzdolnieniami artystycznymi, wyobraźnią przestrzenną, zdolnościami podejmowania decyzji
i twórczego myślenia, a z uwagi na kontakt z klientami powinna odznaczać się opanowaniem oraz
kompetencjami w zakresie komunikacji i obsługi klienta. Ze względu na konieczność wykonywania
precyzyjnych czynności i elementów wymagane są uzdolnienia techniczne, dobry wzrok, zręczność
manualna i wyczucie dotykowe.
Wykonując swoją pracę, złotnik - jubiler może być narażony na hałas i drgania z urządzeń
stosowanych przy wytwarzaniu wyrobów, wdychanie powietrza zanieczyszczonego pyłami
i gazami, a podczas stosowania substancji chemicznych mogą wystąpić podrażnienia skóry rąk lub
błony śluzowej nosa.
Zawód złotnik - jubiler może być wykonywany w ramach samodzielnie prowadzonej działalności
lub na podstawie umowy o pracę. Typowym miejscem wykonywania zawodu jest pracownia
złotniczo-jubilerska lub zakład produkcyjny, gdzie może zajmować następujące typowe stanowiska
pracy: złotnik, jubiler, złotnik - jubiler czy mistrz złotnictwa.
Zakłady pracy kształcące w zawodzie złotnik – jubiler
ANNA GUT
ul. PLAC WIOSNY LUDÓW 17
62-320 MIŁOSŁAW
Tel. 509 241 529

SŁAWOMIR PIOTROWSKI
ul. ŻEROMSKIEGO 44
62-200 GNIEZNO
Tel. 61 4261 856

MACIEJ POŁCZYŃSKI
ul. JANA PAWŁA II 8
62-300 WRZEŚNIA
Tel. 515 120 870
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MECHATRONIK 712401

Mechatronik - jest zawodem interdyscyplinarnym.
Jest on przypisany do branży elektronicznomechatronicznej. Biorąc pod uwagę fakt, że istotnym
składnikiem
mechatroniki
jest
mechanika
i elektrotechnika, wiedza zdobywana przez uczniów
jest szeroka. Absolwenci posiadają wiedzę
i umiejętności na dużym poziomie uogólnienia
z mechaniki, elektryki, elektroniki i obsługi urządzeń
i systemów.
Do podstawowych zadań zawodowych w zawodzie
mechatronik należy: montowanie urządzeń i systemów mechatronicznych, wykonywanie rozruchu
urządzeń i systemów mechatronicznych, wykonywanie konserwacji urządzeń i systemów
mechatronicznych. Ze względu na interdyscyplinarny charakter wiedzy związanej z mechatroniką,
osoba posiadająca kwalifikacje w zawodzie mechatronik jest bardzo atrakcyjnym pracownikiem,
poszukiwanym na rynku pracy. Absolwenci dysponują zaawansowaną wiedzą z zakresu
mechatroniki, którą posługują się podczas wykonywania zadań zawodowych, dotyczącą maszyn
i pojazdów, urządzeń i systemów wytwórczych oraz urządzeń i aparatury diagnostycznej.
Przygotowani są do wykonywania montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i systemów
wytwórczych.
W opinii pracodawców mechatronika to branża dynamicznie rozwijająca się. Jest obecna w każdej
gałęzi przemysłu i z pewnością wykorzystana we wszystkich działach związanych z nowoczesnymi
technologiami. Zwraca się szczególnie uwagę na wykorzystanie mechatroniki w przemyśle
samochodowym, górnictwie, budownictwie i energetyce. Nie mniej ważne jest wykorzystanie
systemów mechatronicznych w produkcji i w urządzeniach powszechnego użytku czy aparaturze
medycznej. Ogromne znaczenie ma również wykorzystanie mechatroniki w robotyce oraz
w programowaniu sterowników do automatyzacji procesów i nowoczesnych linii technologicznych.
W związku z powyższym mechatronik może znaleźć zatrudnienie: w dużych przedsiębiorstwach
produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym (np. branża
Automotive, AGD, obrabiarek CNC itp.), w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika
działu utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownika niższego szczebla dozoru, w małych
firmach, w których pracownik wykonuje wiele czynności i zadań od produkcji do utrzymania
ruchu, w serwisach i stacjach diagnostycznych oferujących usługi diagnostyczne oraz świadczące
naprawy w zakładach pracy, prowadząc własną działalność gospodarczą (np. usługową) w zakresie
napraw i konserwacji urządzeń powszechnego użytku.
Mechatronik jest zawodem, który wpisuje się w rozwój Przemysłu 4.0 oraz w rozwój automatyzacji
i robotyzacji procesów przemysłowych.
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Więcej informacji na https://www.ore.edu.pl/ w zakładce: Szkolnictwo branżowe
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NASZA HISTORIA
Jest we Wrześni miejsce szczególne, związane z początkami odrodzonej II Rzeczpospolitej. Są to
budynki koszar na ul. Koszarowej. To tu 29 grudnia 1918 rodziła się wolna Września, wydarta
Niemcom przez Powstańców Wielkopolskich. W jednym z głównych budynków koszarowych oraz dawnym
kasynie oficerskim mieści się obecnie Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich,
kształcący uczniów m.in. w zawodach rzemieślniczych.
Początki tego typu szkolnictwa we Wrześni sięgają roku 1868, gdy powstała Szkoła Rzemieślnicza,
a następnie Rzemieślnicza Szkoła Dokształcająca. Nasza
szkoła nawiązuje w swej pracy właśnie do tradycji
wielkopolskiego rzemiosła. 1 VII 1992 dzięki staraniom
Dyrekcji szkoły zawodowej mieszczącej się na ulicy
Wojska Polskiego i Cechu Rzemiosł Różnych we
Wrześni, na cele edukacji zostały przekazane budynki po
wycofującej
się z Polski armii radzieckiej.
Zaangażowanie
i
ciężka
praca
rzemieślników
spowodowały, że już we wrześniu 1992 roku rozpoczęły
się zajęcia w wyremontowanych salach. 1 IX 1993 r. na
ulicy Koszarowej 12 powstała samodzielna szkoła Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, a pierwszym jej dyrektorem został pan Zdzisław Kasprzyk.
W szkole oprócz klas rzemieślniczych istniało Średnie Studium Administracyjno–Biurowe. To jego
absolwenci 10. i 11.V.1995 zdawali pierwszy egzamin maturalny w historii nowej placówki. Wraz
z postępującą stabilizacją zmieniało się oblicze szkoły. Puste klasy i korytarze zaczynały tętnić życiem.
Powstała szkolna Sala Tradycji. 10.XI.1999 roku szkole zostało nadane imię Powstańców Wielkopolskich.
W akcie nadania czytamy: „W uznaniu dorobku pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz działalności na
rzecz przybliżenia młodzieży patrona w imię poszanowania postępowych kart historii naszego narodu nadaję
Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 2 we Wrześni imię Powstańców Wielkopolskich.” Szkoła otrzymała także
sztandar ufundowany przez wrzesińskich rzemieślników.
Pomimo wielu obowiązków i ciągłej dbałości o efekty kształcenia, nie zapominamy o historii.
Uczestniczymy w obchodach ważnych wydarzeń na terenie miasta i powiatu, m.in.: w rocznicach wybuchu
Powstania Wielkopolskiego, odsłonięciu Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i AK w Poznaniu.
Braliśmy udział w warsztatach archeologicznych w Biskupinie. We wrześniu 2008 roku gościliśmy w naszej
szkole uczestników VII Ogólnopolskiego Zlotu Szkół i Harcerstwa noszących imiona Powstańców
Wielkopolskich. Od kilku lat współorganizujemy bieg im. Bohaterów Powstania Wielkopolskiego.
Z roku na rok zmienia się oblicze zarówno budynku szkoły, jak i jego otoczenie. Wymieniono
pokrycie dachowe, większość okien, pomalowano korytarze
i sale dydaktyczne, rozpoczęto przebudowę boisk, ale do

pełnego blasku droga jeszcze daleka. Stanowiska
dyrektorów od początku istnienia naszej szkoły pełnili: mgr
Zdzisław Kasprzyk (w latach 1993-1998); mgr Anna
Paluszak (w latach 1998-2003), mgr Beata Sieradzka
(w latach 2003-2008), od września 2008 roku dyrektorem
szkoły jest mgr Maciej Mielczarek. Szkoła miała swój
oddział zamiejscowy w Pyzdrach. W roku szkolnym
2018/2019 uroczyście obchodziliśmy 25 rocznicę powstania
ZSZ Nr 2. Od kilku lat w szkole odbywają się eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju na
Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik, Piekarz i Kucharz. Szkoła wykształciła kilku Mistrzów Polski
w zawodzie cukiernik, piekarz, fryzjer. Odnosimy także sukcesy na konkursach artystycznych np.
wokalnych. Szkoła ma w swojej ofercie liczne zajęcia pozalekcyjne.
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