
 

TECHNIKTECHNIK
PRZEMYSŁUPRZEMYSŁU

MODYMODY
 



OGÓLNEOGÓLNE
INFORMACJEINFORMACJE  
O ZAWODZIEO ZAWODZIE

osób kreatywnych, otwartych na zmiany, interesujących się
modą, projektowaniem odzieży,
osób chcących nauczyć się szyć dla siebie i innych,
osób, które chcą organizować i nadzorować pracę innych
zatrudnionych w branży modowej.

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY TO ZAWÓD
SKIEROWANY DO:

MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

W ZAWODZIE TECHNIK PRZEMYSŁU MODY
ZOSTAŁY WYODRĘBNIONE DWIE KWALIFIKACJE:

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 
i ukończeniu szkoły absolwent uzyskuje 

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 



PRZEDMIOTYPRZEDMIOTY
NAUCZANENAUCZANE  
W RAMACH ZAWODUW RAMACH ZAWODU

Projektowanie i stylizacja ubioru
Materiałoznawstwo odzieżowe
Konstrukcja i modelowanie form odzieży
Technologia wytwarzania wyrobów odzieżowych
Marketing modowy
Język obcy zawodowy w branży odzieżowej 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 

PRZEDMIOTY TEORETYCZNE ZAWODOWE

Wykonywanie wyrobów odzieżowych
Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
Praktyka zawodowa 

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W FORMIE ZAJĘĆ
PRAKTYCZNYCH 

Elementy kosmetyki i fryzjerstwa

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE (PROGRAM AUTORSKI)

(ZAJĘCIA W PROFESJONALNIE WYPOSAŻONYCH SZKOLNYCH PRACOWNIACH)

(W KLASIE 3 I 4 PO 4 TYGODNIE W ZAKŁADACH USŁUGOWYCH I KONFEKCYJNYCH)



NASZE PRACOWNIE DO ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCHNASZE PRACOWNIE DO ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH



NA PRZEDMIOTACH ZAWODOWYCHNA PRZEDMIOTACH ZAWODOWYCH
NAUCZYSZ SIĘNAUCZYSZ SIĘ

analizowania i prognozowania trendów mody
projektowania kolekcji odzieżowych zgodnie z trendami mody
dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych
analizowania typów sylwetek i ich korygowania za pomocą fasonów, tkanin, deseni, dodatków i kolorów
konstruowania i modelowania form odzieży
szycia odzieży wg własnych projektów i projektów innych
obsługiwania profesjonalnych maszyn i urządzeń odzieżowych
komputerowego przygotowania produkcji
planowania przebiegu produkcji odzieży w zakładach usługowych i konfekcyjnych
opracowywania dokumentacji procesów produkcji odzieży
organizacji pokazów mody
zagadnień z zakresu marketingu mody, w tym np. projektowania kampanii reklamowej kolekcji
odzieżowych, dystrybucji odzieży, aranżacji wystrojów wystaw sklepowych oraz aranżacji powierzchni
sprzedażowych salonów odzieżowych
z dziedziny fryzjerstwa i kosmetyki będzie to analiza kolorystyczna, określanie typów urody, dobór fryzury
i makijażu do kształtu twarzy i głowy klienta oraz typu urody



PRZYKŁADOWE PROJEKTYPRZYKŁADOWE PROJEKTY  
Z KOLEKCJI NASZEJ UCZENNICYZ KOLEKCJI NASZEJ UCZENNICY

Kolekcja uczennicy Karoliny Rudzkiej



Możliwości zatrudnieniaMożliwości zatrudnienia

Absolwenci tego kierunku kształcenia
posiądą również umiejętność obsługi

programów komputerowych
wspomagających proces projektowania oraz
wytwarzania odzieży, w tym przygotowania

procesu produkcji, normowania zużycia
surowców, a także organizowania i
prowadzenia działań związanych z

marketingiem mody.
 

Absolwenci tego kierunku kształcenia
przygotowani będą do opracowywania

dokumentacji techniczno-technologicznej
wyrobów odzieżowych, konfekcjonowania

wyrobów odzieżowych, organizowania
własnego stanowiska pracy oraz stanowisk

pracy zespołów pracowników, jak też
organizowania i nadzorowania procesów

technologicznych związanych z
wykonywaniem wykrojów wyrobów

odzieżowych, szyciem, wykończeniem,
obróbką termiczną wyrobów odzieżowych,

obsługą maszyn szwalniczych oraz urządzeń
stosowanych w przemyśle odzieżowym. 

 

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie
technik przemysłu mody mogą

podejmować pracę zawodową w
przedsiębiorstwach produkujących wyroby
odzieżowe, wykonując zadania związane z

projektowaniem ubiorów na różne typy
figur, konstruowaniem i modelowaniem

form odzieży dla wszystkich grup
wiekowych, korygowaniem wad figur

poprzez dobór odpowiednich fasonów i
kolorystyki ubiorów, a także materiałów

odzieżowych oraz dodatków zdobniczych.
 



STANOWISKA PRACY, NA KTÓRYCH MOŻESZSTANOWISKA PRACY, NA KTÓRYCH MOŻESZ
PRACOWAĆ PO UKOŃCZENIU SZKOŁYPRACOWAĆ PO UKOŃCZENIU SZKOŁY

kierownika produkcji, pracownika działu przygotowania produkcji, 
konstruktora odzieży, 
technologa wyrobów odzieżowych oraz mistrza,

realizować zadania związane z promocją i dystrybucją wyrobów odzieżowych, 
projektowaniem kolekcji oraz organizacją pokazów wyrobów odzieżowych, 
może prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z projektowaniem oraz wykonywaniem wyrobów
odzieżowych.

można też

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik przemysłu mody, podejmując pracę  
w przedsiębiorstwach wytwarzających wyroby odzieżowe, może być zatrudniony na
stanowiskach:



cyklicznych imprezach prezentujących prace uczniów np.:
„Tydzień mody na czerwonym dywanie”.
w konkursach szkolnych i ogólnopolskich,
ciekawych zajęciach pozalekcyjnych (szczegółowe
informacje na stronie dot. zawodu).

Jeżeli podejmiesz naukę na w naszej szkole będziesz mieć
możliwość rozwijania swoich pasji, zainteresowań oraz
zaprezentować swoje talenty biorąc udział w:

CIEKAWE ZAJĘCIA I INICJATYWY

Po zakończeniu nauki w technikum i zdaniu matury, absolwent może kontynuować kształcenie na uczelniach wyższych:
kierunkach politechnicznych, kierunkach artystycznych i innych

MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI

ZAPRASZAMY, DOŁĄCZ DO NAS!ZAPRASZAMY, DOŁĄCZ DO NAS!

Projekty uczennicy Klaudii Suskiej


