
 

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

 

KRAWIEC 

Szkołę branżową powinni wybierać ci, którzy wiedzą na pewno, że chcą pracować w konkretnym 

zawodzie i chcą go zdobyć jak najszybciej. To szkoła dla osób, które zupełnie nie widzą potrzeby 

kończenia studiów wyższych i tych , co chcą mniej się uczyć. To szkoła dla  odpowiedzialnych ludzi, , 

którzy  kochają to co robią i będą świetnymi fachowcami w swoim zawodzie. Pracodawcy czekają na 

takich fachowców.  Przed wyborem zawodu warto zatem sprawdzić jakie zawody są poszukiwane. Zawód 

KRAWIEC – to jeden z takich zawodów ! Krawiec  musi  potrafić szyć,  projektować odzież i wykrajać 

kawałki tkanin do jej sporządzania. Zadania te wymagają dużej precyzji i staranności. Najmniejsza różnica 

może spowodować, że tkanina nie będzie układać się we właściwy sposób lub elementy wykroju przy 

zszywaniu nie będą do siebie pasować. Zawód ten  wymaga zatem dużej wiedzy o właściwościach 

używanych materiałów oraz technikach szycia Jeżeli interesuje cię  projektowanie i szycie ubrań, a także 

ich naprawa i nanoszenie drobnych poprawek krawieckich (skracanie, wszywanie zamka itp.), myślisz o 

otwarciu własnego zakładu krawieckiego TO ZAWÓD DLA CIEBIE. 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE: 

MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych. 

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE:  

* projektowanie wyrobów odzieżowych, 

* konstruowanie podstawowych wyrobów odzieżowych,  

* modelowanie podstawowych wyrobów odzieżowych, 

* dobieranie materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych, 

* obsługiwane maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych, 

* wykonywanie wyrobów odzieżowych. 

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE: 

• pożądane cechy  charakteru: cierpliwość, dokładność, kreatywność, spostrzegawczość– niezbędne 

podczas codziennej pracy , 

• ostrość wzroku, rozróżnianie barw, widzenie stereoskopowe, czucie dotykowe, uzdolnienia artystyczne 

(twórcze), wyobraźnia i myślenie twórcze, gotowość do prezentowania wyników swojej pracy, 

zręczność rąk, zręczność palców– niezbędne podczas prawidłowego wypełniania obowiązków 

zawodowych, 

MOZLIWOŚCI PRACY W ZAWODZIE: 

 • w zakładzie produkcyjnym lub usługowym, • w pracowniach, halach, wzorcowniach, • w małych 

przedsiębiorstwach (zatrudniających od kilku do kilkunastu osób) lub w dużych zakładach przemysłu 

odzieżowego (gdzie pracuje kilkaset osób), • w przedsiębiorstwach odzieżowych, • w zakładach 

krawieckich oferujących krawiectwo miarowe, • w pracowniach teatralnych, • w pracowniach rękodzieła 

artystycznego, • we własnym zakładzie krawieckim. 

KSZTAŁCENIE OGÓLNE I ZAWODOWE: 

• kształcenia ogólne  odbywa się w ZSZiOiPPP (w klasie I – 3 dni, w klasie II – 3 dni, w klasie III – 3 dni 

w  tygodniu),  

• praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają w wybranych przez siebie firmach, jako pracownicy 

młodociani (podpisując umowę z pracodawcą). W  klasie I – 2 dni, w klasie II – 2 dni, w III – 2 dni w 

tygodniu. , 

• przedmiotów zawodowych teoretycznych uczniowie uczą się na miesięcznych kursach   

dokształcających, 

• młodociany pracownik zatrudniony w celu nauki zawodu posiada wszystkie prawa wynikające z 

Kodeksu Pracy, w tym prawo do: wynagrodzenia,  ubezpieczenia społecznego, urlopu, bezpłatnej 

opieki lekarskiej, wyposażenia w odzież roboczą oraz ochronną 

KONTYNUOWANIE NAUKI: 

Absolwenci BS I stopnia w celu uzyskania dyplomu technika mogą kontynuować naukę w 

dwuletniej Branżowej Szkole II Stopnia (w zawodzie technik przemysłu mody) lub podjąć pracę lub 

wybrać Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ( począwszy od klasy II). 

Absolwenci Szkoły Branżowej I i II stopnia mogą też poszerzać lub uzupełniać kwalifikacje zawodowe na 

Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. 

 


