
Wybierając praktykę u rzemieślnika otrzymasz wynagrodzenie, zdobędziesz doświadczenie w zawodzie i doświadczenie w pracy z klientem, poznasz 

funkcjonowanie firmy od środka.

DROGA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO:

1. Wybór zawodu zgodny z zainteresowaniami i uzdolnieniami.

2. Ustalenie miejsca praktycznej nauki zawodu.

3. Badanie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania określonego zawodu.

4. Podpisanie umowy o pracę z pracodawcą.

5. Wybór formy dokształcania teoretycznego - forma szkolna lub pozaszkolna.

6. Trzyletni okres nauki zakończony egzaminem czeladniczym.

7. Możliwość kontynuacji nauki w szkole średniej.

Po trzech latach pracy w zawodzie możliwość przystąpienia do egzaminu mistrzowskiego.

Forma dokształcania teoretycznego:
Szkolna - 3 lata nauki zakończone egzaminem czeladniczym, 2 lub 3 dni nauki zawodu u pracodawcy i 2 lub 3 dni nauki w szkole.

Pozaszkolna - 3 lata nauki zakończone egzaminem czeladniczym, 5 dni nauki zawodu u pracodawcy i raz w roku szkolnym kurs w Cechu z teorii 
zawodowej przygotowujący do egzaminu czeladniczego.

Zadbaj o swoją przyszłość - rozpocznij naukę zawodu w rzemiośle 
i zdobądź odpowiednie umiejętności i kwalifikacje zawodowe. 
Masz do wyboru wiele zawodów, w których możesz się spełnić.

84 - 300 Lębork, Plac Pokoju 6
www.cech.lebork.pl

e - mail: pcrr.lebork@wp.pl
tel./fax 59 8621 - 856

POWIATOWY CECH RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LĘBORKU
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WYBIERZ ZAWÓD DLA SIEBIE:

CUKIERNIK
Cele kształcenia w zawodzie:
1) obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych;
2) sporządzanie półproduktów cukierniczych;
3) sporządzanie gotowych wyrobów cukierniczych;
4) dekorowanie wyrobów cukierniczych.

PIEKARZ
Cele kształcenia w zawodzie:
1) przygotowywanie surowców do produkcji wyrobów piekarskich;
2) sporządzanie półproduktów piekarskich;
3) dzielenie ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie;
4) przeprowadzanie rozrostu oraz wypieku pieczywa;
5) obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich.

KUCHARZ
Cele kształcenia w zawodzie:
1) przechowywanie żywności;
2) sporządzanie potraw i napojów;
3) wykonywanie czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

FRYZJER 
Cele kształcenia w zawodzie:
1) wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
2) wykonywanie zabiegów chemicznych włosów;
3) wykonywanie strzyżenia włosów;
4) wykonywanie stylizacji fryzur.

KRAWIEC
Cele kształcenia w zawodzie:
1) konstruowanie i modelowanie wyrobów odzieżowych zgodnie z zamówieniem klienta;
2) dobieranie materiałów odzieżowych i dodatków do wyrobu odzieżowego;
3) obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych;
4) wykonywanie wyrobów odzieżowych;
5) świadczenie usług związanych z przeróbką i naprawą wyrobów odzieżowych.

OBUWNIK
Cele kształcenia w zawodzie:
1) przygotowywanie materiałów oraz opracowywanie elementów obuwia;
2) wykonywanie operacji montażu cholewek;
3) wykonywanie operacji związanych z montażem i wykańczaniem obuwia.

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
Cele kształcenia w zawodzie:
1) przygotowanie obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
2) wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie 
z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
3) wykonywanie programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie
zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

 

 

 

 

 

 



DEKARZ
Cele kształcenia w zawodzie:
1) wykonywanie pokryć dachowych i obróbek dekarskich;
2) wykonywanie montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików 
i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej;
3) wykonywanie odwodnień połaci dachowych;
4) wykonywanie remontu i rozbiórki pokryć dachowych, obróbek dekarskich 
i odwodnień połaci dachowych.

KAMIENIARZ
Cele kształcenia w zawodzie:
1) wykonywanie kamiennych elementów budowlanych i detali architektonicznych;
2) wykonywanie montażu kamiennych elementów budowlanych;
3) wykonywanie obiektów małej architektury z materiałów kamieniarskich;
4) dokonywanie renowacji elementów budowlanych i detali architektonicznych 
wykonanych z kamienia.

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH 
W BUDOWNICTWIE
Cele kształcenia w zawodzie:
1) montowanie systemów suchej zabudowy;
2) wykonywanie robót malarskich;
3) wykonywanie robót tapeciarskich;
4) wykonywanie robót posadzkarskich;
5) wykonywanie robót okładzinowych.

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH
 Cele kształcenia w zawodzie:
1) wykonywanie robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych 
oraz montażem instalacji sanitarnych;
2) wykonywanie robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 
gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
3) wykonywanie montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych,
 grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
4) wykonywanie robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci 
komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

MURARZ - TYNKARZ
Cele kształcenia w zawodzie:
1) wykonywanie zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
2) wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych;
3) wykonywanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
4) wykonywanie remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
5) wykonywanie napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

SPRZEDAWCA
Cele kształcenia w zawodzie:
1) przyjmowanie dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
2) wykonywanie prac związanych z obsługą oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.

 

 

 

 

 

 



STOLARZ 
Cele kształcenia w zawodzie:
1) wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
2) wykonywanie prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń 
stosowanych w stolarstwie; 
3) wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

ELEKTROMECHANIK (sprzętu gospodarstwa domowego)
 Cele kształcenia w zawodzie:
1) montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie 
dokumentacji technicznej;
2) ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu 
na podstawie pomiarów;
3) montowanie układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń 
elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.

ELEKTRONIK
Cele kształcenia w zawodzie:
1) montowanie elementów i układów elektronicznych na płytkach drukowanych;
2) montowanie podzespołów i układów elektronicznych w urządzeniach;
3) instalowanie i konserwowanie urządzeń elektronicznych.

ELEKTRYK
Cele kształcenia w zawodzie:
1) montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie 
dokumentacji technicznej;
2) wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji 
technicznej;
3) ocenianie stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 
po montażu na podstawie pomiarów;
4) montowanie układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń 
elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
5) montowanie i sprawdzanie działania środków ochrony przeciwporażeniowej 
na podstawie dokumentacji technicznej.

OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SZKLARSKIEGO
Cele kształcenia w zawodzie:
1) obsługiwanie maszyn i urządzeń do sporządzania zestawu szklarskiego 
i topienia mas szklanych;
2) obsługiwanie maszyn i urządzeń do formowania, wykańczania, zdobienia 
i przetwórstwa wyrobów ze szkła,
3) formowanie wyrobów ze szkła sposobem ręcznym.

FOTOGRAF
Cele kształcenia w zawodzie:
1) organizowanie planu zdjęciowego;
2) rejestrowanie obrazu;
3) kopiowanie i obróbka obrazu.
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ŚLUSARZ
Cele kształcenia w zawodzie:
1) wykonywanie elementów maszyn i urządzeń;
2) naprawianie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
3) wykonywanie połączeń;
4) konserwowanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

ZŁOTNIK - JUBILER
Cele kształcenia w zawodzie:
1) wykonywanie wyrobów złotniczych i jubilerskich z metali szlachetnych i ich 
stopów;
2) oprawianie kamieni jubilerskich;
3) wykonywanie napraw i przerabiania wyrobów złotniczych i jubilerskich.

BLACHARZ SAMOCHODOWY
Cele kształcenia w zawodzie:
1) ocenianie stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych;
2) naprawianie uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych;
3) zabezpieczanie antykorozyjne nadwozi pojazdów samochodowych.

LAKIERNIK SAMOCHODOWY
Cele kształcenia w zawodzie:
1) przygotowanie powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych;
2) nanoszenie powłok lakierniczych;
3) wykonanie renowacji powierzchni lakierowanej.

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
Cele kształcenia w zawodzie:
1) użytkowanie pojazdów samochodowych;
2) diagnozowanie pojazdów samochodowych;
3) naprawianie pojazdów samochodowych.

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Cele kształcenia w zawodzie:
1) ocenianie stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów 
samochodowych;
2) naprawianie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
3) prowadzenie pojazdów samochodowych.

ZEGARMISTRZ
Cele kształcenia w zawodzie:
1) diagnozowanie przyczyn nieprawidłowości pracy zegarów i zegarków;
2) wykonywanie napraw zegarów i zegarków;
3) wykonywanie konserwacji i regulacji zegarów i zegarków.

 

 

 

 

 

 


