
 

ZESPÓŁ  SZKÓŁ TECHNICZNYCH  im. płk. Gwidona  Langera  w  Cieszynie 

ul. Frysztacka 48, 43-400 Cieszyn, tel. 33 4798644, fax 33 4798645; email: sekretariat@zst.cieszyn.pl 

 

ZAŚWIADCZENIE o zawodzie nauczanym nr …………….. 

          Zaświadcza się, że Pan/Pani 

…………………………………………………………………………………………………...………. 
(imię i nazwisko / PESEL) 

ukończył/a Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 2 / Branżową Szkołę I Stopnia nr 2* w Zespole 

Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie roku szkolnym 202…..../202….…  

w zawodzie**…………………………………………………………………………..…...……....….. 

realizując efekty kształcenia zawarte w kwalifikacji *** …………………………………………… 

ujęte w podstawach programowych kształcenia w zawodach 2012/2017/2019**** 

 

 

…………………………………………….                                     ………………………………….    
(miejsce i data wystawienia zaświadczenia)                                          (data i podpis dyrektora szkoły)    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*  niepotrzebne skreślić 

** fryzjer nr zawodu 514101 lub mechanik pojazdów samochodowych nr zawodu 723103 

*** Dla zawodu technik usług fryzjerskich 

• kwalifikacja A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 

• Kwalifikacja AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 

• Kwalifikacja FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich  

 Dla zawodu technik pojazdów samochodowych 

• Kwalifikacja M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych oraz elektronicznych 

układów pojazdów samochodowych 

• Kwalifikacja M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów 

samochodowych 

• Kwalifikacja MG.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych oraz elektronicznych 

układów pojazdów samochodowych 

• Kwalifikacja MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów 

samochodowych 

• Kwalifikacja MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych 

systemów pojazdów samochodowych 

• Kwalifikacja MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych 

**** Podstawa prawna  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 
poszczególnych typach szkół 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla 
szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 
policealnej 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie 
podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz 
dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów 
szkolnictwa branżowego 

 


