
Dotyczy rekrutacji 2019/2020 

Zawody 
klasy/ ilość uczniów 

 

Nr zawodu/kwalifikacje 
 w zawodzie 

Szkoła/ 
przedmioty w 

zakresie 
rozszerzonym 

Przedmioty 
rekrutacyjne: 
język polski, 
matematyka 

oraz 

1 2 3 4 

technik analityk  
z elementami analizy 

farmaceutycznej/ 
kosmetycznej 

I A 
30 uczniów 

311103 
CHM.03. Przygotowywanie 
sprzętu, odczynników 
chemicznych i próbek do badań 
analitycznych  
CHM.04. Wykonywanie badań 
analitycznych. 

Technikum  
nr 8 

 
Matematyka 

Chemia 

 
chemia lub 

biologia,  
informatyka 

technik technologii 
chemicznej 

z elementami technologii 
paliw/  

środków farmaceutycznych  
i kosmetycznych 

I B 
30 uczniów 

311603 
CHM.02. Eksploatacja maszyn  
i urządzeń przemysłu 
chemicznego 
CHM.06. Organizacja  
i kontrolowanie procesów 
technologicznych w przemyśle 
chemicznym 

Technikum  
nr 8 

 
Matematyka 

Chemia 

 
chemia, 

 informatyka 

technik technologii żywności  
z elementami dietetyki 

I C 
30 uczniów 

314403 
SPC.01. Produkcja wyrobów 
cukierniczych 
SPC.07. Organizacja  
i nadzorowanie produkcji 
wyrobów spożywczych. 

Technikum  
nr 8 

 
Matematyka 

Chemia 

 
chemia lub 

biologia,  
informatyka 

technik ochrony środowiska  
z elementami energii 

odnawialnej/ technologii 
wody 

I D 
30 uczniów 

325511 
CHM.05. Ocena stanu 
środowiska, planowania  
i realizacja zadań w ochronie 
środowiska 

Technikum  
nr 14 

 
Chemia 

Język angielski 

 
j. angielski,  

informatyka 



technik inżynierii 
środowiska 

i melioracji z elementami 
energii odnawialnej/ 

technologii wody 
I E 

30 uczniów 

311208 
BUD.21. Organizacja i 
prowadzenie robót związanych  
z budową obiektów inżynierii 
środowiska 
 BUD.22. Organizacja  
i prowadzenie robót 
melioracyjnych 

Technikum  
nr 14 

 
Geografia 

Język angielski 

 
 j. angielski, 
 informatyka 

technik weterynarii 
I W 

30 uczniów 

324002 
ROL.11. Prowadzenie chowu  
i inseminacji zwierząt 
 ROL.12. Wykonywanie 
weterynaryjnych czynności 
pomocniczych 

Technikum  
nr 14 

 
Biologia 
Chemia 

 

 
chemia lub 

biologia,  
informatyka 

Cukiernik 
I a 

30 uczniów 

751201 
SPC.01. – Produkcja wyrobów 
cukierniczych 

Branżowa 
szkoła  

I stopnia  
nr 8 

 
plastyka, 

 informatyka  
lub technika 

Piekarz 
I b 

30 uczniów 

751204 
SPC.03. – Produkcja wyrobów 
piekarskich. 

Branżowa 
szkoła  

I stopnia 
nr 8 

plastyka,  
informatyka  
lub technika 

Cukiernik  
(klasa patronacka AUCHAN) 

I p 
15 uczniów 

751201 
SPC.01. – Produkcja wyrobów 
cukierniczych 

Branżowa 
szkoła  

I stopnia 
nr 8 

 
plastyka,  

informatyka  
lub technika 

Piekarz  
 (klasa patronacka AUCHAN) 

I p 
15 uczniów 

751204 
SPC.03. – Produkcja wyrobów 
piekarskich 

Branżowa 
szkoła  

I stopnia 
nr 8 

 
plastyka,  

informatyka  
lub technika 

Operator maszyn  
 i urządzeń przemysłu 

spożywczego 
I op 

15 uczniów 

816003 
SPC.02. Produkcja wyrobów 
spożywczych z wykorzystaniem 
maszyn i urządzeń 

Branżowa 
szkoła  

I stopnia 
nr 8 

 
wychowanie 

fizyczne,  
informatyka  
lub technika 



Przetwórca mięsa  
I op 

15 uczniów 

751108 
SPC.04. Produkcja przetworów 
mięsnych i tłuszczowych 

Branżowa 
szkoła  

I stopnia 
nr 8 

 
wychowanie 

fizyczne,  
informatyka  
lub technika 

 


