
CUKIERNIK
Branżowa Szkoła I Stopnia  (trzyletnia)

Głównym  celem  pracy  cukiernika  jest  produkcja  wszelkiego 
rodzaju  wyrobów  cukierniczych,  np.:  ciasta,  wyroby 
czekoladowe,  lody,  pieczywo  cukiernicze,  wyroby  karmelowe 
itp.
Przez  3  lata  uczniowie  zdobywają  wiedzę  z  przedmiotów 
ogólnokształcących,  jak  też  są  kształceni  w  zakresie 
teoretycznym  z  przedmiotów  zawodowych  w  trzech  blokach 
tematycznych:  technicznym,  ekonomicznym  i  produkcji 
cukierniczej.
Przez  cały  okres  nauki  zdobywają  doświadczenie  
w wybranych ciastkarniach - cukierniach rzemieślniczych.
W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:
• wybierać, przygotowywać i oceniać surowce do przerobu,
• rozróżniać grupy produktów cukierniczych oraz oceniać ich 

wartość kaloryczną;
• dobierać,  obsługiwać  oraz  nadzorować  pracę  maszyn  

i urządzeń niezbędnych w produkcji cukierniczej;
• prowadzić wypiek, chłodzić i pakować wyroby cukiernicze;
• prowadzić procesy technologiczne z zachowaniem zasad 

dobrej praktyki produkcyjnej  
• prowadzić uproszczoną rachunkowość;
• organizować  stanowisko  pracy  zgodnie  z  wymaganiami 

ergonomii;
• skutecznie  komunikować  się  z  innymi  uczestnikami 

procesu pracy;
• kierować  pracą  innych  i  efektywnie  współdziałać  

w zespole;
• prowadzić  dokumentację  produkcji  oraz  rozliczenia 

technologiczne zużycia surowców i półfabrykatów;
• stosować  przepisy  prawa  dotyczące  działalności 

gospodarczej;
Ze  względu  na  cel  pracy  cukiernika  -  produkcję  wyrobów  
o  określonych  parametrach  jakościowych  -  ważne  są  w  tym 
zawodzie  dokładność,  cierpliwość  oraz  wrażliwość  
na  kształty  i  kolory.  Istotną  cechą  jest  też  koordynacja 
wzrokowo  -  ruchowa.  Inicjatywność,  wyobraźnia  i  myślenie 
twórcze pomagają w tworzeniu nowych, atrakcyjnych receptur. 
Duża zręczność rąk i  palców jest  niezwykle istotna,  np.  przy 
wykonywaniu ozdób z gorącej masy cukrowej.
Absolwenci  mogą  podjąć  pracę  we  wszystkich  cukierniach, 
ciastkarniach lub piekarniach. Mogą również prowadzić własną 
działalność  gospodarczą  lub  kontynuować  naukę  w  formach 
szkolnych i pozaszkolnych.
Praca  cukiernika  ma  charakter  zespołowy  -  współdziała  
z innymi pracownikami. Cukiernik musi nosić ubranie robocze 
-czysty biały fartuch, czapkę lub czepek. 
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA 
Cukiernik  może  być  zatrudniony  w  zakładach  przetwórstwa 
spożywczego - produkujących wyroby cukiernicze i ciastkarskie. 
A  także  u  prywatnych  właścicieli  ciastkarni,  cukierni  lub  
w  restauracjach,  w  hotelach,  albo  sam  otworzyć  własną 
cukiernię.

Twoja przyszłość zaczyna się u nas!!!
 Dołącz do Fabryki Fachowców w ZST 
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