CUKIERNIK

Praca w zawodzie cukiernik polega nie tylko na wytwarzaniu różnego asortymentu ciast, ciastek, tortów,
lodów i deserów, ale również na projektowaniu i wykonywaniu dekoracji wyrobów gotowych, które
dostarczają wrażeń smakowych i wizualnych konsumentowi. Cukiernik posiada umiejętności oceny jakość
i przydatność surowców, prowadzenia dokumentacji związanej z rozliczeniem surowców i półproduktów
oraz posługiwania się specjalistycznymi maszynami i urządzeniami do produkcji wyrobów cukierniczych.
W zawodzie tym istotna jest wyobraźnia, umiejętność modyfikowania przepisów, dostosowywania ich do
okoliczności. Dobry cukiernik umie również realizować swoje autorskie pomysły, stąd jest to zawód dla ludzi
pomysłowych i z wyobraźnią. Istotne są również zdolności manualne, niezbędne przy dekorowaniu
tworzonych deserów.
W procesie kształcenia uzyskasz kwalifikacje zawodowe, które umożliwią prowadzenie działalności
gospodarczej oraz podejmowanie pracy m.in. w cukierniach, ciastkarniach, zakładach gastronomicznych oraz
innych zakładach wytwarzających artykuły cukiernicze. Na podstawie analiz internetowych ofert pracy
wynika, że na rynku pracy poszukiwani są wykwalifikowani cukiernicy ze znajomością tradycyjnych metod
produkcji wyrobów cukierniczych oraz nowoczesnych trendów.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KONIECPOLU

DLACZEGO WARTO PODJĄĆ NAUKĘ W ZAWODZIE
CUKIERNIK W ZSP W KONIECPOLU?
• UCZYSZ SIĘ W NOWOCZESNEJ SZKOLE
• MASZ DO DYSPOZYCJI DOSKONALE WYPOSAŻONĄ PRACOWNIĘ ZAJĘĆ
PRAKTYCZNYCH
• UCZYSZ SIĘ W SYTEMIE JEDNOZMIANOWYM
• MASZ MOŻLIWOŚĆ NABYCIA PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI
• UKOŃCZYSZ ATRAKCYJNE KURSY I SZKOLENIA
• MOŻSZ WYKAZAĆ SIĘ W KONKURSACH
• MASZ SZANSĘ ZOSTAĆ MISTRZEM W SWOIM FACHU

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KONIECPOLU

CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY STAĆ SIĘ UCZNIEM
ZSP W KONIECPOLU W ZAWODZIE
CUKIERNIK?
• Złóż wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami
• Uzupełnij wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach
egzaminu zewnętrznego
• Sprawdź czy zostałeś/-aś zakwalifikowany/-a do szkoły

• Pobierz w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe skierowanie na badania lekarskie
• Potwierdź wspólnie z rodzicami/ opiekunami prawnymi chęć woli przyjęcia do szkoły przedkładając
oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego
• Sprawdź listy przyjętych do szkoły
• Śledź na bieżąco naszą stronę Internetową www.szkol.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KONIECPOLU

