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Symbol 

kwalifikacji 

Nazwa kwalifikacji/zawód Czas trwania – 

wymiar godzin 

Przewidywany 

termin 

uruchomienia 

 

FRK.01 

 

Wykonywanie usług 

fryzjerskich./fryzjer, technik 

usług fryzjerskich 

3 semestry 

(550 godzin) 

1 września 

2021r.  

 

FRK.03 

Projektowanie i wykonywanie 

fryzur/ technik usług fryzjerskich 

 

1 semestr 

(332 godziny + 280 

godzin praktyk  

zawodowych) 

1 września 

2021r.  

 

BUD.12 

Wykonywanie robót murarskich 

i tynkarskich/murarz – tynkarz, 

technik budownictwa 

3 semestry 

(520 godzin) 

Uzależniony  

od liczby 

chętnych 

 

BUD.14 

Organizacja i kontrola robót 

budowlanych oraz sporządzanie 

kosztorysów/ technik 

budownictwa 

2 semestry 

(352 godziny + 280 

godzin praktyk 

zawodowych) 

Uzależniony  

od liczby 

chętnych 

 

ELE.02 

Montaż, uruchamianie i 

konserwacja instalacji, maszyn i 

urządzeń elektrycznych/ 

elektryk, technik elektryk 

2 semestry 

(470 godzin) 

1 września 

2021r.  

 

ELE.05 

Eksploatacja maszyn, urządzeń i 

instalacji elektrycznych/ technik 

elektryk 

2 semestry 

(442 godziny + 280 

godzin praktyk 

zawodowych) 

Uzależniony  

od liczby 

chętnych 

 

INF.02 

Administracja i eksploatacja 

systemów komputerowych, 

urządzeń peryferyjnych 

lokalnych sieci komputerowych/ 

technik informatyk 

3 semestry 

(488 godzin + 140 

godzin praktyk 

zawodowych) 

Uzależniony od 

liczby chętnych 

 

INF.03 

Tworzenie i administrowanie 

stronami internetowymi i 

aplikacjami internetowymi oraz 

bazami danych/ technik 

informatyk 

2 semestry 

(352 godziny + 140 

godzin praktyk 

zawodowych) 

Uzależniony  

od liczby 

chętnych 

 

MOT.05 

Obsługa oraz naprawa pojazdów 

samochodowych/mechanik 

pojazdów samochodowych, 

technik pojazdów 

samochodowych 

3 semestry 

(550 godzin) 

Uzależniony  

od liczby 

chętnych 

 

MOT.02 

Obsługa, diagnozowanie oraz 

naprawa mechatronicznych 

systemów pojazdów 

samochodowych/elektromechani

k pojazdów samochodowych, 

technik pojazdów 

samochodowych 

3 semestry 

(550 godzin) 

1 września 

2021r.  
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MOT.06 

Organizacja i prowadzenie 

procesu obsługi pojazdów 

samochodowych/ technik 

pojazdów samochodowych 

2 semestry 

352 godziny + 280 

godzin praktyk 

zawodowych) 

1 września 

2021r.  

 

MEC.05 

Użytkowanie obrabiarek 

skrawających/ operator 

obrabiarek skrawających, technik 

mechanik 

3 semestry 

(560 godzin) 

1 września 

2021r. 

 

MEC.09 

Organizacja i nadzorowanie 

procesów produkcji maszyn i 

urządzeń/ technik mechanik 

1 semestr 

(320 godzin + 280 

godzin  praktyk 

zawodowych) 

Uzależniony  

od liczby 

chętnych 

 

MOT.04 

Diagnozowanie, obsługa i 

naprawa pojazdów 

motocyklowych/mechanik 

motocyklowy 

3 semestry 

(765 godzin) 

1 września 

2021r. 

 

HGT.02 

Przygotowanie i wydawanie dań/ 

kucharz 
3 semestry 

(550 godzin) 

Uzależniony  

od liczby 

chętnych 

 

HGT.01 

Wykonywanie usług kelnerskich/ 

branżowa szkoła I stopnia -  

kelner, technikum – kelner 

 

3 semestry 

(460 godzin + 140 

godzin praktyk 

zawodowych) 

1 września 

2021r. 

 

HGT.11 

Organizacja usług 

gastronomicznych/ technikum – 

kelner 

 

1 semestr 

(220 godzin + 140 

godzin praktyk 

zawodowych 

1 września  

2021 r. 

SPC. 01 Produkcja wyrobów 

cukierniczych/ cukiernik – 

technik technologii żywienia 

3 semestry 

(550 godzin) 

1 września  

2021 r.  

SPC.07 Organizacja i nadzorowanie 

produkcji wyrobów 

cukierniczych/ technik 

technologii żywienia 

1 semestr 

(350 godzin + 280 

godzin praktyk 

zawodowych) 

1 września  

2021 r. 

 

 


