
Jesteśmy klasą wielozawodową. W  
naszej klasie są takie zawody jak: 

Sprzedawca 
Elektry
k

Mechanik

Fryzjer Kucharz

Murarz 

Stolarz

RolnikPrzedstawiamy wam trzy zawody 
wybrane przez nas, czyli klasę III 
A:



Kucharz – osoba, która przyrządza potrawy, 
zgodnie z zasadami sztuki kulinarnej  w 
zakładach gastronomicznych, najczęściej 
według zamówienia przyjętego przez kelnera.

Kucharz



Ogólne zasady higieny
Pracownik przystępujący do pracy musi być zdrowy i posiadać aktualną książeczkę zdrowia. 

Za aktualność badań odpowiada pracownik.
W przypadku stwierdzenia przez pracownika zmian, np. ropni, ran na skórze, nieżytu dróg 

oddechowych ma on obowiązek przed rozpoczęciem pracy zgłosić się do przełożonego celem 
oceny czy może zostać dopuszczony do pracy. Wszelkiego typu rany muszą zostać osłonięte 
opatrunkiem wodoszczelnym.

Pracownik jest zobowiązany nosić odzież ochronną. Zabronione jest noszenie części ubrania 
cywilnego lub wchodzenie w ubraniu cywilnym.

Wszyscy pracownicy muszą:
zachować czystość rąk, twarzy i całego ciała, posiadać czyste paznokcie krótko obcięte
nie nosić w czasie pracy biżuterii czyli pierścionków, wisiorków, kolczyków itp. oraz nie 

malować paznokci
nie przechowywać w kieszeniach żadnych przedmiotów
Zabronione jest spożywanie posiłków w miejscach innych niż do tego celu przeznaczone.
Zabronione jest żucie gumy oraz palenie tytoniu w miejscach innych niż do tego celu 

przeznaczone.
Każdorazowe wejście pracownika na dział produkcyjny musi być poprzedzone myciem rąk.
Dojście do miejsc pracy oraz opuszczanie powinno odbywać się wyznaczonymi do tego celu 

drogami.

Higiena w zawodzie 
kucharza



biały kitel z logo zakładu i 
kolorowymi wypustkami

zapaska w kolorze wypustek na kitlu
spodnie z zaprasowanym kantem
eleganckie obuwie
biała wysoka czapka z logo zakładu

Strój kucharza



Mechanik – osoba zajmująca się 
projektowaniem, konstruowaniem, 
budową, eksploatacją i 
naprawą maszyn, urządzeń i mechanizmó
w.

Mechanik



* spodnie typu ogrodniczki
*buty robocze zbrojeniowe
*koszula bawełniana 
*rękawice ochronne

Ubranie robocze 
mechanika



*naprawa pojazdów
*wymiana łożysk w kołach 
*naprawa układu pneumatycznego 
*remont generalny silnika 
*diagnozowanie wycieków

Zadania mechanika



Przygotowanie głowicy do 
szlifu



*sympatyczna atmosfera w pracy
*możliwość ciągłego rozwijania swoich 
umiejętności 
*możliwość zatrudnienia w zawodzie 
*pomoc drugiej osobie 
*poznawanie czegoś nowego 
*dobre zarobki 

Pozytywne cechy zawodu 
mechanika 



Sprzedawca – to zatrudniony w 
danym  sklepie pracownik, który 
wykonuje  czynności związane

 z obsługą konsumenta 

Sprzedawca 



*wygodne buty 
*schludny ubiór 
*zadbane paznokcie 
*spięte włosy 
*delikatny makijaż  

Strój sprzedawcy 



*kultura słowa 
*uśmiechanie się do klienta 
*zachęcanie do kupna 
*poinformowanie o zaletach 
produktu 
*jak najlepsze 
zareklamowanie towaru 

Zachowanie sprzedawcy 



Niepożądane cechy w zawodzie sprzedawcy 

*brak wiary w własne siły i umiejętności 
*zarozumiałość
*nietolerancja 
*jednostronne myślenie 



*uczciwość 
*dbałość o jakość 
sprzedaży 
*zachowanie dyskrecji
*rzetelne informacje o 
sprzedawanym produkcie 

Zasady etyczne w zawodzie 
sprzedawcy



Właśnie kończysz szkołę podstawową lub gimnazjum i jesteś na 
etapie wyboru szkoły, do której będziesz chodził  w przyszłości. 
Aby wybrać odpowiednią dla siebie szkołę, musisz odrobinę znać 
siebie .Uświadom sobie co lubisz robić , czym się pasjonujesz , 
jakie przedmioty sprawiają ci frajdę.
      Szkoła zawodowa jest to nauka , w której najwięcej czasu 
poświęca się na 
praktykę  zd0bywaną w zakładzie pracy . Na koniec szkoły należy 
zdać egzamin
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie , w którym się uczysz. 



,,Pamiętaj , że decyzja  o wyborze 
szkoły powinna być dobrze 
przemyślana, gdyż może 
zadecydować o tym , jak będzie 
wyglądać twoja przyszłość”

                         
                            KLASA III A
                      ROCZNIK 2006-2009
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