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TECHNIK
PRZEMYSŁU MODY

TECHNIK GRAFIKI
I POLIGRAFII CYFROWEJ

• przygotowanie materiałów cyfrowych 
do wykonania projektów grafi cznych,

• opracowanie publikacji i prac grafi cznych
do druku,

• przygotowanie publikacji elektronicznych,
• drukowanie cyfrowe,
• obróbka druków cyfrowych,
• planowanie i kontrolowanie produkcji 

poligrafi cznej,
• drukowanie i obróbka druków 3D.

Kwalifi kacje: PGF.04 Przygotowywanie oraz wykonywanie 
prac grafi cznych i publikacji cyfrowych,
PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.

TECHNIK
OCHRONY

ŚRODOWISKA

• zarządzanie środowiskiem 
w jednostkach samorządowych,

• uzdatnianie wód i oczyszczanie ścieków,
• monitorowanie i pomiar zanieczyszczeń 

akustycznych,
• monitoring i analiza zasobów 

środowiska przyrodniczego,
• oczyszczanie gazów spalinowych.

Kwalifi kacja: CHM.05 Ocena stanu środowiska,
planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska.

TECHNIK URZĄDZEŃ
I SYSTEMÓW ENERGETYKI

ODNAWIALNEJ

• konstruowanie i modelowanie wyrobów 
odzieżowych,

• dobieranie materiałów odzieżowych 
i dodatków do wyrobu odzieżowego,

• obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych 
podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych,

• wykonywanie wyrobów odzieżowych.

Kwalifi kacja: MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie
wyrobów odzieżowych.

Branżowa Szkoła
I Stopnia Nr 1 KRAWIEC

• instalacje elektryczne, gazowe, grzewcze, 
wentylacji, wody użytkowej,

• dobór elementów składowych instalacji 
wykorzystujących energię słońca, wiatru, 
wody, biomasy i energię geotermalną,

• montaż urządzeń i systemów odnawialnych 
źródeł energii,

• obsługa urządzeń i systemów odnawialnych 
źródeł energii.

Kwalifi kacje: ELE.10 Montaż i uruchamianie urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej,
ELE.11 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej.• analizy środowiskowe,

• analiza laboratoryjna środków spożywczych,
• przygotowanie preparatów farmaceutycznych,
• bioanalityka w laboratorium chemicznym,      
• kontrola chemiczna procesów przemysłowych.

Kwalifi kacje: CHM.03 Przygotowywanie sprzętu, 
odczynników chemicznych i próbek do badań 
analitycznych, 
CHM.04 Wykonywanie badań analitycznych.

TECHNIK
CHEMIK ANALITYK

• wykonywanie projektu plastycznego modelu 
ubioru,

• przygotowanie konstrukcji odzieży,
• rozpoznawanie materiałów odzieżowych 

i  dobieranie ich do asortymentu odzieży,
• szycie zaprojektowanych kolekcji,
• organizowanie i kontrolowanie procesów

wytwarzania wyrobów odzieżowych,                
• wykorzystanie oprogramowania

komputerowego podczas procesu
przygotowania produkcji tekstyliów

• przygotowywanie profesjonalnych pokazów 
mody,

• marketing mody.

Kwalifi kacje: MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie
wyrobów odzieżowych,
MOD.11 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów 
odzieżowych.


