Branżowa Szkoła 1 stopnia nr 2
(wielozawodowa, integracyjna)
w BUDOWLANCE – Sosnowiec, Br Mieroszewskich 42

Sosnowiecka Budowlanka - Wakelet
Sosnowiecka Budowlanka (szkolnabudowlanka.blogspot.com)

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Co lubi mechanik pojazdów samochodowych




Wykonywanie odpowiedzialnej pracy, wymagającej wiedzy i umiejętności
Pracę detektywistyczną - sprawdzanie możliwych źródeł problemów i eliminowanie ich za
pomocą nowoczesnych narzędzi.
Polecenie wykonanej pracy użytkownikom samochodów w potrzebie przez klienta














Czym się zajmuje?
Wykorzystuje wiedzę zdobytą w szkole branżowej 1 stopnia
Zna budowę pojazdów i wie jak działają – dlatego naprawia różne pojazdy
mechaniczne
Wymienia części, czasem je naprawia
Reguluje działanie podzespołów
Posługuje się dokumentacją dotyczącą pojazdu
Po prostu eliminuje powód awarii pojazdu
Wykorzystuje w tym celu specjalistyczne narzędzia
Wszystkie czynności wykonuje z uwagą i wielką dokładnością – wie, jak jest to
ważne
Jak to robi?
Ze znajomością rzeczy i z pasją
Dokładnie
Ze świadomością odpowiedzialności za życie użytkowników
Kreatywnie

Gdzie może pracować?
W wielu miejscach:
 w stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
 w firmach produkujących samochody
 w warsztatach zajmujących się naprawą samochodów,
 w salonach sprzedających samochody i części samochodowe,
 w przedsiębiorstwach transportowych
Gdzie można się tego nauczyć?
W Branżowej Szkole 1 stopnia nr 2 (w BUDOWLANCE, na Zagórzu)
w nauką w szkole, praktyką u pracodawców, z kursami zewnętrznymi
O możliwości uczenia się tego zawodu zadecyduje lekarz medycyny pracy
Pewne problemy zdrowotne mogą być przeciwskazaniem, np. alergie czy epilepsja
Jak zdobywa i podnosi kwalifikacje?
Szkoła branżowa
2 stopnia
Szkoła branżowa
1 stopnia

lub
Kwalifikacyjny
kurs zawodowy

Równocześnie szkoła dla dorosłych
dająca wykształcenie średnie

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Co lubi elektromechanik pojazdów samochodowych?




Kiedy wszystkie elektryczne podzespoły pojazdu mechanicznego funkcjonują bez zarzutu
Kiedy po trudach diagnozowania odkrywa się źródło problemu
Kiedy zadowolony klient poleca jego warsztat swojemu znajomemu
Czym się zajmuje?














Objaśnianiem zasad funkcjonowania elementów elektrycznych pojazdu
Umiejętnością diagnozowania przyczyn różnych awarii
Obsługą sprzętu do diagnozy awarii
Wymianą wadliwych elementów
Regeneracją elementów uszkodzonych
Konserwacją i przeglądami systemów elektrycznych w pojazdach mechanicznych
Posługuje się dokumentacją dotyczącą pojazdu
Wszystkie czynności wykonuje z uwagą i wielką dokładnością – wie, jak jest to
ważne
Jak to robi?
Ze znajomością rzeczy i z pasją
Starannie
Bezpiecznie dla siebie
Ze świadomością odpowiedzialności za komfort i bezpieczeństwo użytkowników
Gdzie może pracować?
W wielu miejscach:
 w stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
 w firmach produkujących samochody
 w warsztatach zajmujących się naprawą samochodów,
 w salonach sprzedających samochody i części samochodowe,
 w przedsiębiorstwach transportowych
Gdzie można się tego nauczyć?
W Branżowej Szkole 1 stopnia nr 2 (w BUDOWLANCE, na Zagórzu)
w nauką w szkole, praktyką u pracodawców, z kursami zewnętrznymi
O możliwości uczenia się tego zawodu zadecyduje lekarz medycyny pracy
Pewne problemy zdrowotne mogą być przeciwskazaniem, np. alergie czy epilepsja

Jak zdobywa i podnosi kwalifikacje?
Szkoła branżowa
2 stopnia
Szkoła branżowa
1 stopnia

lub
Kwalifikacyjny
kurs zawodowy

Równocześnie szkoła dla dorosłych
dająca wykształcenie średnie

BLACHARZ SAMOCHODOWY
Co lubi blacharz samochodowy?




Doprowadzać uszkodzone elementy blacharskie i inne do pierwotnego stanu
Poznawać nowe materiały i sposoby ich łączenia
Widzieć zachwyt klienta po wykonanej naprawie
Czym się zajmuje?






Naprawą uszkodzonych części blaszanych i plastikowych nadwozi
samochodowych
Likwidowaniem wgnieceń i innych uszkodzeń blachy
Łączeniem elementów różnymi metodami (spawanie, klejenie, lutowanie itp.)
Poznawaniem budowy (konstrukcji) różnych modeli samochodów
Przygotowaniem nadwozia do kolejnych prac – np. lakierowania

Jak to robi?






Z pasją
Wykorzystując wiedzę o materiałach i ich wytrzymałości oraz sposobach ich
łączenia
Dobierając właściwa metodę naprawy do konkretnego materiału i części
Wykorzystując odpowiednie narzędzia
Bardzo dokładnie

Gdzie może pracować?
W wielu miejscach:
 w warsztatach blacharskich lub blacharsko - mechanicznych
 w fabrykach samochodów
 w autoryzowanych serwisach
Gdzie można się tego nauczyć?
W Branżowej Szkole 1 stopnia nr 2 (w BUDOWLANCE, na Zagórzu)
w nauką w szkole, praktyką u pracodawców, z kursami zewnętrznymi
O możliwości uczenia się tego zawodu zadecyduje lekarz medycyny pracy
Pewne problemy zdrowotne mogą być przeciwskazaniem do nauki w tym zawodzie

LAKIERNIK SAMOCHODOWY
Co lubi lakiernik ?





Widzieć, jak dzięki jego zabiegom samochody odzyskują swoją świetność
Dobierać lub mieszać lakiery
Polerować gotowe elementy
Czuć wdzięczność właścicieli pojazdów
Czym się zajmuje?







Oceną stanu lakierniczego elementów
Określeniem oczekiwań klienta
Przygotowaniem elementów do lakierowania
Dobraniem lub stworzeniem odpowiedniego koloru
Lakierowaniem elementu lub całości za pomocą odpowiednich narzędzi
Polerowaniem, woskowaniem itp. gotowych elementów

Jak to robi?







Z przyjemnością i zaangażowaniem
Wykorzystując wiedzę o nowoczesnych metodach lakierowaniach i nowych
środkach zabezpieczających lakier
Dbając o odpowiednie przygotowanie podłoża
Z zastosowaniem odpowiednich narzędzi
Z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
Bardzo starannie
Gdzie może pracować?

W wielu miejscach:
 w warsztatach blacharskich
 w fabrykach samochodów
 w autoryzowanych serwisach
Gdzie można się tego nauczyć?
W Branżowej Szkole 1 stopnia nr 2 (w BUDOWLANCE, na Zagórzu)
w nauką w szkole, praktyką u pracodawców, z kursami zewnętrznymi
O możliwości uczenia się tego zawodu zadecyduje lekarz medycyny pracy
Pewne problemy zdrowotne mogą być przeciwskazaniem do nauki w tym zawodzie

ELEKTROMECHANIK
Co lubi elektromechanik ?




Gdy wszystkie urządzenia elektryczne działają bez zarzutu
Podejmować się naprawy czegoś, co wydawało się nie do naprawienia
Wykorzystywać nowoczesne urządzenia pomiarowe
Czym się zajmuje?







Montowaniem urządzeń elektrycznych
Uruchamianiem urządzeń elektrycznych
Konserwowaniem urządzeń elektrycznych
Diagnozowaniem usterek urządzeń elektrycznych
Usuwaniem usterek urządzeń elektrycznych
Obsługą urządzeń elektrycznych
Jak to robi?








Z zaangażowaniem
Korzystając z odpowiednich narzędzi do montażu
Ze znajomością nowinek technicznych
Poznając nowe rozwiązania techniczne
Z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
Z odpowiedzialnością i starannością
Gdzie może pracować?

W wielu miejscach:
 w zakładach produkujących urządzenia elektryczne
 w punktach serwisujących urządzenia elektryczne
 w sklepach ze sprzętem elektrycznym
 w hurtowniach i magazynach
 w punktach przetwarzających odpady elektryczne
Gdzie można się tego nauczyć?
W Branżowej Szkole 1 stopnia nr 2 (w BUDOWLANCE, na Zagórzu)
w nauką w szkole, praktyką u pracodawców, z kursami zewnętrznymi
O możliwości uczenia się tego zawodu zadecyduje lekarz medycyny pracy
Pewne problemy zdrowotne mogą być przeciwskazaniem do nauki w tym zawodzie
Jak zdobywa i podnosi kwalifikacje?
Szkoła branżowa
2 stopnia
Szkoła branżowa
1 stopnia

lub
Kwalifikacyjny
kurs zawodowy

Równocześnie szkoła dla dorosłych
dająca wykształcenie średnie

STOLARZ





Co lubi stolarz?
Wytwarzać z drewna meble i inne przedmioty, np. zabawki
Upiększać domy i mieszkania o elementy drewniane (Okna, drzwi, schody, barierki)
Wytwarzać meble i ich elementy z materiałów drewnopodobnych
Restaurować zniszczone wyroby z drewna






















Czym się zajmuje?
Oceną stanu drewna i jego przydatności do wykonania konkretnego produktu
Tworzeniem mebli z drewna (stoły, szafy, komody, krzesła itd.)
Przygotowaniem elementów mebli do montażu
Łączeniem elementów różnymi metodami
Wykonywaniem tzw stolarki budowlanej z drewna (okna, drzwi, schody)
Wykonaniem drobnych elementów, ale też dużych szaf- tzw zabudowanych

Jak to robi?
Z przyjemnością twórcy
Wykorzystując wiedzę o rodzajach drewna i możliwościach ich wykorzystania
Wykorzystując drewna i jego przydatności do wykonania konkretnego produktu
Tworzeniem mebli z drewna (stoły, szafy, komody, krzesła itd.)
Przygotowaniem elementów mebli do montażu
Łączeniem elementów różnymi metodami
Wykonywaniem tzw stolarki budowlanej z drewna (okna, drzwi, schody)
Wykonaniem drobnych elementów, ale też dużych szaf- tzw zabudowanych
Z przyjemnością twórcy
Wykorzystując wiedzę o rodzajach
proste narzędzia stolarskie i maszyny
Dobierając właściwa metodę pracy do konkretnego zamówienia
Wykorzystując obrabiarki sterowane komputerowo do pracy z materiałami drewnopodobnymi
Bardzo dokładnie
Gdzie może pracować?
W wielu miejscach:
 w warsztatach stolarskich
 w fabrykach mebli
 w sklepach meblowych
 w firmach realizujących zabudowę w mieszkaniach (szafy, kuchnie)
Gdzie można się tego nauczyć?
W Branżowej Szkole 1 stopnia nr 2 (w BUDOWLANCE, na Zagórzu)
w nauką w szkole, praktyką u pracodawców, z kursami zewnętrznymi
O możliwości uczenia się tego zawodu zadecyduje lekarz medycyny pracy
Pewne problemy zdrowotne mogą być przeciwskazaniem do nauki w tym zawodzie
Jak zdobywa i podnosi kwalifikacje?
Szkoła branżowa
2 stopnia

Szkoła branżowa
1 stopnia

lub
Kwalifikacyjny
kurs zawodowy

Równocześnie szkoła dla dorosłych
dająca wykształcenie średnie

KUCHARZ
Co lubi kucharz?




Poczucie, że wykonuje zawód kreatywny
Zadowolenie sytych klientów i ich dobre opinie
Satysfakcję z pięknie podanego dania
Czym się zajmuje?





Zna i łączy różne smaki, kolory i faktury dań
Stosowaniem różnych przypraw, tworzeniem ich kompozycji
Wymyślaniem nowych dań
Pięknym serwowaniem, często klient „je oczyma”
Jak to robi?







Ze znajomością rzeczy i z pasją
Współpracując z innymi pracownikami kuchni
Kierując się poczuciem piękna
Kreatywnie
Pod presją czasu
Gdzie może pracować?
W wielu miejscach:
 w restauracjach
 w firmach cateringowych
 w barach
 stołówkach szkolnych, szpitalnych itd
 w miejscach serujących fast-foody
 w hotelach
Gdzie można się tego nauczyć?
W Branżowej Szkole 1 stopnia nr 2 (w BUDOWLANCE, na Zagórzu)
w nauką w szkole, praktyką u pracodawców, z kursami zewnętrznymi

O możliwości uczenia się tego zawodu zadecyduje lekarz medycyny pracy
Pewne problemy zdrowotne mogą być niebezpieczne dla klientów, a inne dla kucharza

Jak zdobywa i podnosi kwalifikacje?
Szkoła branżowa
2 stopnia
Szkoła branżowa
1 stopnia

lub
Kwalifikacyjny
kurs zawodowy

Równocześnie szkoła dla dorosłych
dająca wykształcenie średnie

CUKIERNIK
Co lubi cukiernik?






Sprawiać przyjemność drobnymi wyrobami na co dzień
Zachwycać tortami na różnych uroczystościach
Zaskakiwać nowymi smakami
Poznawać nowinki cukiernicze
Wymyślać własne przepisy













Czym się zajmuje?
Przygotowaniem różnych rodzajów ciast (kruche, drożdżowe, ucierane, parzone i
inne)
Robieniem drobnych ciastek i ogromnych tortów
Przygotowaniem różnego nadzienia i kremów
Dekorowaniem wypieków
Eksponowaniem w zachęcający do spożycia sposób
Poznawaniem nowości w dziedzinie cukiernictwa
Jak to robi?
Z pasją
Wykorzystując wiedzę os produktach i odpowiednio je łącząc
Z zachowaniem proporcji produktów i kolejnych elementów procesu
technologicznego
Pracując za pomocą właściwych narzędzi i urządzeń, dbając o ich sprawność
Z wykorzystaniem zmysłu estetyki
Starannie i z wyczuciem

Gdzie może pracować?
W wielu miejscach:
 w cukierni
 w ciastkarni
 w restauracji
 w hotelu
 w zakładach produkcyjnych
Gdzie można się tego nauczyć?
W Branżowej Szkole 1 stopnia nr 2 (w BUDOWLANCE, na Zagórzu)
w nauką w szkole, praktyką u pracodawców, z kursami zewnętrznymi
O możliwości uczenia się tego zawodu zadecyduje lekarz medycyny pracy
Pewne problemy zdrowotne mogą być przeciwskazaniem
Jak zdobywa i podnosi kwalifikacje?
Szkoła branżowa
2 stopnia
Szkoła branżowa
1 stopnia

lub
Kwalifikacyjny
kurs zawodowy

Równocześnie szkoła dla dorosłych
dająca wykształcenie średnie

FRYZJER
Co lubi fryzjer?





Zadowolenie klienta wykonanego zabiegu lub fryzury
Tworzyć efektowne fryzury
Poznawać nowe trendy we fryzjerstwie
Poznawać nowe techniki ciecia i koloryzowania
Czym się zajmuje?







Pielęgnowaniem włosów różnymi metodami i technikami
Koloryzowaniem włosów
Cięciem włosów
Utrwalaniem fryzur
Upinaniem włosów różnymi metodami
Doradzaniem klientom
Jak to robi?









Kreatywnie
Z pasją
Wykorzystując wiedzę o preparatach do pielęgnacji, koloryzacji, utrwalania fryzur
Stosując odpowiednie narzędzia i urządzenia
Z poszanowaniem życzeń klienta
Z zastosowaniem zasad komunikacji interpersonalnej
Starannie i delikatnie
Gdzie może pracować?
W wielu miejscach:
 w salonie fryzjerskim
 w teatrze
 na planie filmowym
 jako konsultant w sklepie fryzjerskim
 w perukarni
Gdzie można się tego nauczyć?
W Branżowej Szkole 1 stopnia nr 2 (w BUDOWLANCE, na Zagórzu)
w nauką w szkole, praktyką u pracodawców, z kursami zewnętrznymi
O możliwości uczenia się tego zawodu zadecyduje lekarz medycyny pracy
Pewne problemy zdrowotne mogą być przeciwskazaniem, np. alergie czy epilepsja
Jak zdobywa i podnosi kwalifikacje?
Szkoła branżowa
2 stopnia

Szkoła branżowa
1 stopnia

lub
Kwalifikacyjny
kurs zawodowy

Równocześnie szkoła dla dorosłych
dająca wykształcenie średnie

SPRZEDAWCA




Co lubi sprzedawca ?
Doradzać klientowi
Eksponować towar
Dbać o estetykę miejsca pracy
Czym się zajmuje?






Przyjmowaniem towaru
Przygotowaniem towaru do sprzedaży (metkowanie)
Odpowiednim eksponowaniem towaru
Obsługą klienta – doradzaniem, kasowaniem należności
Porządkowaniem hali sprzedażowej
Jak to robi?









Z uśmiechem na twarzy i uprzejmie
Korzystając z odpowiednich narzędzi
Wykazując się kreatywnością
Uczciwie i starannie
Ze znajomością dokumentów (paragon faktura, protokoły przyjęcia itp.)
Z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
Ze znajomością zasad magazynowania i przechowywania towarów
Gdzie może pracować?
W wielu miejscach:
 w sklepach z obsługą
 w sklepach samoobsługowych (w tym marketach)
 w kioskach
 w hurtowniach i magazynach
 na targowiskach
Gdzie można się tego nauczyć?
W Branżowej Szkole 1 stopnia nr 2 (w BUDOWLANCE, na Zagórzu)
w nauką w szkole, praktyką u pracodawców, z kursami zewnętrznymi

O możliwości uczenia się tego zawodu zadecyduje lekarz medycyny pracy
Pewne problemy zdrowotne mogą być przeciwskazaniem do nauki w tym zawodzie

Jak zdobywa i podnosi kwalifikacje?
Szkoła branżowa
2 stopnia
Szkoła branżowa
1 stopnia

lub
Kwalifikacyjny
kurs zawodowy

Równocześnie szkoła dla dorosłych
dająca wykształcenie średnie

