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Struktura szkolnictwa zawodowego  

Zasadnicza szkoła zawodowe 

•Nauka trwa 3 lata. 

•Uzyskujesz wykształcenie zawodowe poprzez zdobycie kwalifikacji potwierdzając to egzaminem 

potwierdzającym kwalifikacje zawodowe 

•Kształcenie praktyczne w wymiarze 60% wszystkich godzin przeznaczonych na naukę. 

•Po ukończeniu szkoły możesz  kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (już 

od drugiej klasy) bądź zdobywać dodatkowe kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kwalifikacyjnych 

kursach zawodowych. Ukończenie ZSZ nie zamyka drogi do kontynuacji nauki na studiach wyższych. 

Technikum 

•Nauka trwa 4 lata. 

•Wybierasz zawód, w którym zdobywasz kwalifikacje i wykształcenie średnie wraz z maturą oraz 

przystępujesz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

•Wybór dalszych ścieżek rozwoju: nauka na studiach wyższych, praca w wyuczonym zawodzie, 

połączenie pracy ze studiami, zdobywanie dodatkowych kwalifikacji poprzez uczestnictwo  

w kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 

•Wybierasz dwa przedmioty których uczysz się w zakresie rozszerzonym. 

•W trakcie nauki odbywasz praktykę zawodową w zawodzie w wymiarze od 4 do 8 tygodni. 



Szkolnictwo zawodowe w Radomiu 

•Technik mechatronik 

•Technik elektryk 

•Technik mechanik 

•Technik informatyk 

•Technik energetyk 

•Elektryk  

•Operator obrabiarek skrawających 

Zespół Szkół Technicznych   

www.zst-radom.edu.pl  

•Technik informatyk 

•Technik teleinformatyk 

•Technik elektronik 

•Monter elektronik 

Zespół Szkół Elektronicznych 

www.elektronik.edu.pl  

•Technik budownictwa 

•Technik drogownictwa 

•Technik geodeta 

•Technik ochrony środowiska 

•Technik urządzeń sanitarnych 

•Betoniarz – zbrojarz, cieśla, dekarz, murarz – tynkarz, stolarz, 

monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i 

robót wykończeniowych w budownictwie 

Zespół Szkół Budowlanych  

www.zsb-

radom.internetdsl.pl  
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Szkolnictwo zawodowe w Radomiu 

•Technik architektury krajobrazu 

•Technik mechanizacji rolnictwa 

•Technik weterynarii 

•Technik żywienia i usług gastronomicznych 

•Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

Zespół Szkół Agrotechnicznych i 

Gospodarki Żywnościowej im. 

Władysława Stanisława Reymonta 

www.agroradom.edu.pl  

•Technik hotelarstwa 

•Technik obsługi turystycznej 

•Technik żywienia i usług gastronomicznych 

•Technik technologii żywności 

•Kelner 

•Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, 

cukiernik, wędliniarz, kucharz 

Zespół Szkół Spożywczych i 

Hotelarskich  

www.zssih.radom.pl  

•Technik ekonomista 

•Technik logistyk 

•Technik handlowiec 

•Technik spedytor 

•Technik eksploatacji portów i terminali 

•Sprzedawca 

Zespół Szkół Ekonomicznych 

www.zse.radom.pl  
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Szkolnictwo zawodowe w Radomiu 

•Technik usług fryzjerskich 

•Technik awionik 

•Technik mechanik 

•Technik urządzeń dźwigowych 

•Technik analityk 

•Technik technologii chemicznej 

•Operator obrabiarek skrawających, fryzjer, mechanik pojazdów 

samochodowych, lakiernik, blacharz samochodowy 

Zespół Szkół Zawodowych im. mjr 

Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 

www.hubal.radom.pl   

•Technik pojazdów samochodowych 

•Technik lotniskowych służb operacyjnych 

•Mechanik 

•Elektromechanik 

•Lakiernik  

•Blacharz 

Zespół Szkół Samochodowych 

www.zssradom.pl   

•Technik usług fryzjerskich 

•Technik technologii wyrobów skórzanych 

•Technik obuwnik 

•Fototechnik 

•Technik organizacji reklamy 

•Technik technologii odzieży 

•Technik analityk 

•Fryzjer, kaletnik, obuwnik, tapicer, krawiec, fotograf 

 

Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych 

Stylizacji i Usług 

www.szkola-zawod-sukces.pl 
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Planowanie ścieżki kariery zawodowej 



Dobre  praktyki w kształceniu zawodowym 

Współpraca szkół  

z pracodawcami 

Wycieczki  

i spotkania  

z pracodawcami 

Zajęcia praktyczne  

u pracodawców 

Konkursy, seminaria, 

warsztaty 

Dobre 

praktyki 



 

Bardzo ważnym zadaniem, jaki stawiają sobie przedstawiciele firm 

Radomskiego Klastra Metalowego jest promocja zawodów technicznych 

wśród młodzieży. 

Promocja zawodów technicznych – przedstawiciele klastra uczestniczą  

w spotkaniach z gimnazjalistami i ich rodzicami (w 2014 roku w 18 gimnazjach 

w Radomiu i 5 w powiecie radomskim odbyły się spotkania, podczas których 

przedstawiciele klastra metalowego prezentowali potencjał swoich firm  

i perspektywy pracy dla osób kształcących się w zawodach technicznych). 

Klaster metalowy 
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