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Nazwa szkoły Zawód (symbol cyfrowy) Kurs kwalifikacyjny (kwalifikacja) Oznaczeni
e

kwalifikacj
i

1 Zespół Szkół i Placówek
Kształcenia 
Zawodowego w 
Bielawie – Powiatowe 
Centrum Kształcenia 
Praktycznego, ul. 
Żeromskiego 41
58-260 Bielawa

Mechanik – monter maszyn i urządzeń 
(723310), Technik mechanik (311504)

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń MG.17

Operator obrabiarek skrawających 
(722307), Technik mechanik (311504)

Użytkowanie obrabiarek skrawających MG.19

Ślusarz (722204), Technik mechanik Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi MG.20
Technik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej (311930)

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej BD.21

Monter sieci i instalacji sanitarnych  
(712618), Technik inżynierii sanitarnej 
(311218)

Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji
sanitarnych

BD.05

Monter  izolacji budowlanych (712401) Wykonywanie izolacji budowlanych BD.07
2 Zespół Szkół Nr 1 

im. prof. Wilhelma 
Rotkiewicza
ul. Mickiewicza 8
58-200 Dzierżoniów

Technik informatyk (351203) Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E.12
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E.13
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E.14

Technik elektronik (311408) Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych E.6
Technik elektryk  (311303) Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych E.7

Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych E.8
Technik mechatronik (311410) Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych E.3

Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych E.18
Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych E.19

3 Zespół Szkół Nr 2
im. prof. Tadeusza 
Kotarbińskiego
ul. Piłsudskiego 24
58-200 Dzierżoniów

 Technik żywienia i usług 
gastronomicznych (343404)

Sporządzanie potraw i napojów T.6

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 
(325509)

Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy Z.13

Fryzjer  (514101) Technik usług 
fryzjerskich (514105)

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A.19

4 Zespół Szkół Nr 3
im. Kombatantów 
Rzeczypospolitej 
Polskiej
ul. Słowiańska 6
58-200 Dzierżoniów

Technik handlowiec (522305) Prowadzenie sprzedaży A.18
Technik logistyk (333107) Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach 

produkcji, dystrybucji i magazynowania.
A.30

Technik spedytor (333108) Organizacja i nadzorowanie transportu A.28
Technik rachunkowości (431103), technik 
ekonomista

Prowadzenie rachunkowości A.36
Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych A.65

Technik ekonomista (331403) Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji A.35
Technik administracji (334306) Obsługa klienta w jednostkach administracji A.68
Technik architektury krajobrazu (314202) Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury 

krajobrazu
R.21

5 Zespół Szkół im. ks. 
Jana Dzierżonia w 

Opiekun medyczny (532102) Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z.4
Technik rolnik Prowadzenie produkcji rolniczej



Pieszycach, ul. 
Mickiewicza 1

Technik technologii żywności Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych


