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TECHNIKUM NR 10 KSZTAŁCI W NASTĘPUJĄCYCH ZAWODACH : 
 

TECHNIK WETERYNARII  
● jeśli kochasz zwierzęta  
● interesujesz się medycyną i badaniami laboratoryjnymi 
● jesteś komunikatywny, wrażliwy, odpowiedzialny i zaangażowany, to ten zawód jest 

dla ciebie!  
Praktyki zawodowe odbędziesz w: Śląskim Ogrodzie Zoologicznym, 

przychodniach weterynaryjnych i gospodarstwach hodowli zwierząt. 

Pracę znajdziesz w: przychodniach weterynaryjnych, zakładach hodowli 

zwierząt, inspektoratach weterynaryjnych, weterynaryjnych laboratoriach 

diagnostycznych. Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia 

Języki obce: angielski, niemiecki oraz angielski w weterynarii 

 

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI  
● jeśli jesteś kreatywny 

● lubisz poeksperymentować w laboratorium 

● interesujesz się tym, co jesz i zdrowym stylem życia, to przemysł spożywczy czeka na ciebie! 

Praktyki zawodowe odbędziesz w małych i średnich zakładach spożywczych Zdobędziesz 

kwalifikację: produkcja wyrobów piekarskich, cukierniczych lub produkcja przetworów 

mięsnych i tłuszczowych.  
Pracę znajdziesz w: zakładach przetwórstwa spożywczego, instytucjach prowadzących 

badanie i ocenę żywności, handlu artykułami spożywczymi lub samodzielnie poprowadzisz 

działalność gospodarczą. 

Przedmioty rozszerzone: chemia, język angielski  
Języki obce: angielski, niemiecki oraz angielski w przemyśle spożywczym 
 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 7 KSZTAŁCI 

W NASTĘPUJĄCYCH ZAWODACH : 
 

CUKIERNIK PIEKARZ WĘDLINIARZ  
● jeśli chcesz znaleźć pewne zatrudnienie 

● dobrze zarabiać 
● zacznij naukę w naszej szkole! 

Praktyki: cukiernie, piekarnie, zakłady mięsne 

Pracę znajdziesz w: zakładach przetwórstwa spożywczego, cukierniach, piekarniach, 

zakładach gastronomicznych, zakłady przetwórstwa mięsnego lub samodzielnie 

poprowadzisz działalność gospodarczą. 
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Dzień otwarty 26 kwietnia 2019 r. od 9:30   ( bloki tematyczne) 
 

I. Blok weterynaryjny 

 

 badanie kliniczne psa 

 badanie laboratoryjne moczu 

 badanie mikroskopowe rozmazu krwi ( preparat utrwalony) 

 sekcja diagnostyczna serca i nerek wieprzowych ( " żywa lekcja anatomii") 

 pokaz  utrwalonych preparatów anatomicznych 

 pokaz podstawowych narzędzi weterynaryjnych 
 pokaz  ekto- i endopasożytów  najczęściej występujących u czworonogów  

 minizoo 

 

 

II. Blok technologiczny 

     

    1. Pokazy, warsztaty z cukiernictwa: 

        techniki dekorowania wyrobów cukierniczych: 

 dekoracje z masy cukrowej, 

 dekoracje z masy karmelowej, 

    Formowanie, wypiek i dekorowanie ciasteczek kruchych. 
 

 

    2. Pokazy, warsztaty z piekarstwa: formowanie z ciasta drobnych wyrobów 

        piekarskich –  rogale, chałki, bułki. 

 

 

III. Blok analizy żywności 

 

 Co znajduje się w produktach spożywczych? 

 Zdrowo czyli jak? 

 Ciekawostki w żywności... 
 

 


