
Wykaz zawodów i kwalifikacji zawodowych 

 

 

Podstawa programowa 2012 

 

betoniarz zbrojarz 711402:  

B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich 

 

kucharz 512001:    

T.06. Sporządzanie potraw i napojów 

 

mechanik pojazdów samochodowych 723103 

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 

 

rolnik 613003 :   

R.03. Prowadzenie produkcji rolniczej 

 

sprzedawca 522301:    

A.18. Prowadzenie sprzedaży 

 

technik hotelarstwa 422402 

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji 

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie  

 

technik informatyk 351203. 

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 

 

technik mechanizacji rolnictwa 311512 

M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 

M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w 

rolnictwie 

M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych 

stosowanych w rolnictwie 

 

technik pojazdów samochodowych 311513 

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 

M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów 

pojazdów samochodowych 

M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 

 

technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 

T.06. Sporządzanie potraw i napojów 

T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 

 

 



Podstawa Programowa 2017 

 

betoniarz zbrojarz 711402:  

BD.12. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich 

 

elektryk 741103 

EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń 

elektrycznych 

 

elektromechanik pojazdów samochodowych 741203 

MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych 

układów pojazdów samochodowych 

 

fryzjer 514101 

AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 

 

kucharz 512001:    

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów 

 

mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103 

MG.03 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w 

rolnictwie 

 

mechanik pojazdów samochodowych 723103 

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów 

samochodowych 

 

murarz-tynkarz 711204 

BD.14. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 

 

rolnik 613003 

RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej 

 

sprzedawca 522301:    

AU.20. Prowadzenie sprzedaży  

 

ślusarz 722204 

MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 

 

wędliniarz 751107 

TG.05. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych 

 

technik architektury krajobrazu 314202 

RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury 

krajobrazu 

RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej 

architektury krajobrazu 

 



technik ekonomista 331403 

AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 

AU.36. Prowadzenie rachunkowości 

 

technik hotelarstwa 422402 

 TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji 

TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie" 

 

technik informatyk 351203 

EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i 

sieci 

EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami 

danych 

 

 technik mechatronik 311410  

EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych 

EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 

  

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515 

MG.03 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w 

rolnictwie 

MG.42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie 

 

technik logistyk 333107 

AU.22 Obsługa magazynów 

AU.32 Organizacja transportu 

 

technik pojazdów samochodowych 311513 [mechanik] 

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 

MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 

 

technik pojazdów samochodowych 311513 [elektromechanik] 

MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych 

układów pojazdów samochodowych 

MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 

 

technik usług fryzjerskich 514105 

AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 

AU.26. Projektowanie fryzur 

 

technik żywienia i usług gastronomicznych 343404  

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów 

TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 

 


