LISTA ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO
– 3 letnia BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
branża audiowizualna:
 fotograf
branża budowlana
 betoniarz-zbrojarz
 cieśla
 dekarz
 kamieniarz
 kominiarz
 monter instalacji budowlanych
 monter instalacji przemysłowych
 monter konstrukcji budowlanych
 monter sieci i instalacji budowlanych
 monter sieci i instalacji sanitarnych
 monter stolarki budowlanej
 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 murarz – tynkarz
 operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
 zdun
branża ceramiczno - szklarska
 operator urządzeń przemysłu ceramicznego
 operator urządzeń przemysłu szklarskiego
branża chemiczna
 operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 operator urządzeń przemysłu chemicznego
branża drzewno-meblarska
 koszykarz – plecionkarz
 mechanik - operator maszyn do produkcji drzewnej
 pracownik pomocniczy stolarza*
 stolarz
 tapicer
branża elektroenergetyczna
 elektromechanik
 elektryk
branża elektroniczno – mechatroniczna
 automatyk
 elektronik
 mechatronik
branża fryzjersko – kosmetyczna
 fryzjer
 pracownik pomocniczy fryzjera*
branża górniczo – wiertnicza
 górnik eksploatacji otworowej
 górnik eksploatacji podziemnej
 górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
 górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny
 operator maszyn i urządzeń przeróbczych
 wiertacz
branża handlowa
 sprzedawca

branża hotelarsko - gastronomiczno - turystyczna
 kelner
 kucharz
 pracownik obsługi hotelowej
 pracownik pomocniczy gastronomii *
 pracownik pomocniczy obsługi hotelowej *
branżą leśna
 operator maszyn leśnych
branża mechaniczna
 blacharz
 kowal
 mechanik - monter maszyn i urządzeń
 monter systemów rurociągowych
 operator obrabiarek skrawających
 pracownik pomocniczy mechanika*
 pracownik pomocniczy ślusarza*
 ślusarz
branża mechaniki precyzyjnej
 mechanik precyzyjny
 optyk – mechanik
 zegarmistrz
 złotnik – jubiler
branża metalurgiczna
 modelarz odlewniczy
 operator maszyn i urządzeń odlewniczych
 operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego
branża motoryzacyjna
 blacharz samochodowy
 elektromechanik pojazdów samochodowych
 lakiernik samochodowy
 mechanik motocyklowy
 mechanik pojazdów samochodowych
branża ogrodnicza
 ogrodnik
branża poligraficzna
 drukarz fleksograficzny
 drukarz offsetowy
 operator procesów introligatorskich
branża przemysłu mody
 garbarz skór
 kaletnik
 krawiec
 kuśnierz
 obuwnik
 operator maszyn w przemyśle włókienniczym
 pracownik pomocniczy krawca*
 rękodzielnik wyrobów włókienniczych
branża rolno – hodowlana
 jeździec
 mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
 pszczelarz
 rolnik

branża rybacka
 rybak śródlądowy
branża spedycyjno – logistyczna
 magazynier – logistyk
branża spożywcza
 cukiernik
 operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
 piekarz
 przetwórca mięsa
 przetwórca ryb
branża teleinformatyczna
 monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
branża transportu drogowego
 kierowca – mechanik
branża transportu kolejowego
 monter nawierzchni kolejowej
branża transportu wodnego
 monter budownictwa wodnego
 monter jachtów i łodzi
 monter kadłubów jednostek pływających
* kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Źródło : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie ogólnych
celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa
branżowego

