
KRAWIEC
Branżowa Szkoła I Stopnia (trzyletnia)

Krawiec projektuje, kroi i szyje odzież lekką (bluzki, suknie itp.) 
lub ciężką (garnitury,  płaszcze itp.), w tym skórzaną. Krawiec 
szyje  odzież  miarową  na  indywidualne  zamówienie  klienta 
według  jego  wymiarów  lub  szyje  odzież  konfekcyjną  według 
standardu wymiarowego dla przemysłu odzieżowego. Krawiec 
w  małym  zakładzie  jest  odpowiedzialny  za  uszycie  ubioru  
od momentu otrzymania zlecenia do odbioru gotowego wyrobu. 

W  większych  zakładach  większość  zadań  jest  rozdzielana 
między różnych pracowników.
W małym zakładzie krawieckim w zakres jego zadań wchodzi: 
dokonywanie przymiarek i dopasowywanie odzieży do sylwetki 
klienta,  fastrygowanie  poszczególnych  elementów  odzieży, 
odwzorowanie formy na materiale, prasowanie, przygotowanie 
formy  na  papierze,  termiczne  formowanie  wybranych 
elementów odzieży i ich podklejanie wkładami usztywniającymi 
i  wzmacniającymi,  ustalanie  wymiarów  zamówionej  odzieży, 
wykańczanie, wykrawanie poszczególnych elementów odzieży 
z  materiałów  podstawowych,  dodatkowych,  watoliny  
i podszewki, zszywanie elementów odzieży.
 
W  dużym  zakładzie  odzieżowym:  kontrola  operacji  szycia, 
sklejania  i  prasowania,  krojenie  materiałów  odzieżowych, 
ocenianie jakości  wyrobu i  kwalifikowanie go do odpowiedniej 
jakości,  opracowanie  dokumentacji  procesów  produkcyjnych, 
opracowywanie  formy  odzieży  według  danego  projektu, 
przygotowywanie  pierwowzoru  i  wzoru  końcowego, 
przyszywanie metek do ubrań, wykrawanie elementów odzieży 
według standardu  wymiarowego

Miejscem  pracy  krawca  mogą  być  małe  prywatne   zakłady 
usługowe  lub  duże  zakłady  odzieżowe,  a  w  nich  działy: 
wzorcownia, dział przygotowania produkcji, krajalnia, szwalnia, 
wykańczalnia, dział kontroli, prasowalnia.

Krawiec może pracować w małym zakładzie usługowym, gdzie 
jego miejscem pracy jest pracownia, w której samodzielnie lub 
w zespole innych pracowników szyje odzież miarową. W dużym 
zakładzie  produkcyjnym  będzie  wzorcownia,  szwalnia, 
krojownia,  dział  przygotowania  produkcji,  wykończalnia. 
Krawiec może również szyć odzież chałupniczo.
Praca  krawca  to  praca  lekka  fizyczna,  manualna.  Zawsze 
pracuje  w pomieszczeniu  zamkniętym  w otoczeniu  maszyn,  
w dobrych warunkach oświetleniowych. 
Ponieważ praca krawca jest pracą manualną, dość precyzyjną 
i żmudną, wymagającą dużego skupienia i uwagi, powinien być 
cierpliwy,  dokładny,  staranny,  zrównoważony,  umieć  dłużej 
koncentrować się na jednym zadaniu. 
Krawiec  powinien  mieć  zamiłowanie  do  szycia,  czerpać 
przyjemność z wykonywania zadań, interesować się trendami  
w modzie, nowymi materiałami, nowymi technikami szycia.
Krawiec  przede  wszystkim powinien  mieć  sprawne  i  zręczne 
ręce  oraz  palce  oraz  prawidłową  koordynacje  wzrokowo- 
ruchową.

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

facebook.com/zstwlipnie

KRAWIEC
Branżowa Szkoła I Stopnia (trzyletnia)

Krawiec projektuje, kroi i szyje odzież lekką (bluzki, suknie itp.) 
lub ciężką (garnitury,  płaszcze itp.), w tym skórzaną. Krawiec 
szyje  odzież  miarową  na  indywidualne  zamówienie  klienta 
według  jego  wymiarów  lub  szyje  odzież  konfekcyjną  według 
standardu wymiarowego dla przemysłu odzieżowego. Krawiec 
w  małym  zakładzie  jest  odpowiedzialny  za  uszycie  ubioru  
od momentu otrzymania zlecenia do odbioru gotowego wyrobu. 

W  większych  zakładach  większość  zadań  jest  rozdzielana 
między różnych pracowników.
W małym zakładzie krawieckim w zakres jego zadań wchodzi: 
dokonywanie przymiarek i dopasowywanie odzieży do sylwetki 
klienta,  fastrygowanie  poszczególnych  elementów  odzieży, 
odwzorowanie formy na materiale, prasowanie, przygotowanie 
formy  na  papierze,  termiczne  formowanie  wybranych 
elementów odzieży i ich podklejanie wkładami usztywniającymi 
i  wzmacniającymi,  ustalanie  wymiarów  zamówionej  odzieży, 
wykańczanie, wykrawanie poszczególnych elementów odzieży 
z  materiałów  podstawowych,  dodatkowych,  watoliny  
i podszewki, zszywanie elementów odzieży.
 
W  dużym  zakładzie  odzieżowym:  kontrola  operacji  szycia, 
sklejania  i  prasowania,  krojenie  materiałów  odzieżowych, 
ocenianie jakości  wyrobu i  kwalifikowanie go do odpowiedniej 
jakości,  opracowanie  dokumentacji  procesów  produkcyjnych, 
opracowywanie  formy  odzieży  według  danego  projektu, 
przygotowywanie  pierwowzoru  i  wzoru  końcowego, 
przyszywanie metek do ubrań, wykrawanie elementów odzieży 
według standardu  wymiarowego

Miejscem  pracy  krawca  mogą  być  małe  prywatne   zakłady 
usługowe  lub  duże  zakłady  odzieżowe,  a  w  nich  działy: 
wzorcownia, dział przygotowania produkcji, krajalnia, szwalnia, 
wykańczalnia, dział kontroli, prasowalnia.

Krawiec może pracować w małym zakładzie usługowym, gdzie 
jego miejscem pracy jest pracownia, w której samodzielnie lub 
w zespole innych pracowników szyje odzież miarową. W dużym 
zakładzie  produkcyjnym  będzie  wzorcownia,  szwalnia, 
krojownia,  dział  przygotowania  produkcji,  wykończalnia. 
Krawiec może również szyć odzież chałupniczo.
Praca  krawca  to  praca  lekka  fizyczna,  manualna.  Zawsze 
pracuje  w pomieszczeniu  zamkniętym  w otoczeniu  maszyn,  
w dobrych warunkach oświetleniowych. 
Ponieważ praca krawca jest pracą manualną, dość precyzyjną 
i żmudną, wymagającą dużego skupienia i uwagi, powinien być 
cierpliwy,  dokładny,  staranny,  zrównoważony,  umieć  dłużej 
koncentrować się na jednym zadaniu. 
Krawiec  powinien  mieć  zamiłowanie  do  szycia,  czerpać 
przyjemność z wykonywania zadań, interesować się trendami  
w modzie, nowymi materiałami, nowymi technikami szycia.
Krawiec  przede  wszystkim powinien  mieć  sprawne  i  zręczne 
ręce  oraz  palce  oraz  prawidłową  koordynacje  wzrokowo- 
ruchową.

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

facebook.com/zstwlipnie

KRAWIEC
Branżowa Szkoła I Stopnia (trzyletnia)

Krawiec projektuje, kroi i szyje odzież lekką (bluzki, suknie itp.) 
lub ciężką (garnitury,  płaszcze itp.), w tym skórzaną. Krawiec 
szyje  odzież  miarową  na  indywidualne  zamówienie  klienta 
według  jego  wymiarów  lub  szyje  odzież  konfekcyjną  według 
standardu wymiarowego dla przemysłu odzieżowego. Krawiec 
w  małym  zakładzie  jest  odpowiedzialny  za  uszycie  ubioru  
od momentu otrzymania zlecenia do odbioru gotowego wyrobu. 

W  większych  zakładach  większość  zadań  jest  rozdzielana 
między różnych pracowników.
W małym zakładzie krawieckim w zakres jego zadań wchodzi: 
dokonywanie przymiarek i dopasowywanie odzieży do sylwetki 
klienta,  fastrygowanie  poszczególnych  elementów  odzieży, 
odwzorowanie formy na materiale, prasowanie, przygotowanie 
formy  na  papierze,  termiczne  formowanie  wybranych 
elementów odzieży i ich podklejanie wkładami usztywniającymi 
i  wzmacniającymi,  ustalanie  wymiarów  zamówionej  odzieży, 
wykańczanie, wykrawanie poszczególnych elementów odzieży 
z  materiałów  podstawowych,  dodatkowych,  watoliny  
i podszewki, zszywanie elementów odzieży.
 
W  dużym  zakładzie  odzieżowym:  kontrola  operacji  szycia, 
sklejania  i  prasowania,  krojenie  materiałów  odzieżowych, 
ocenianie jakości  wyrobu i  kwalifikowanie go do odpowiedniej 
jakości,  opracowanie  dokumentacji  procesów  produkcyjnych, 
opracowywanie  formy  odzieży  według  danego  projektu, 
przygotowywanie  pierwowzoru  i  wzoru  końcowego, 
przyszywanie metek do ubrań, wykrawanie elementów odzieży 
według standardu  wymiarowego

Miejscem  pracy  krawca  mogą  być  małe  prywatne   zakłady 
usługowe  lub  duże  zakłady  odzieżowe,  a  w  nich  działy: 
wzorcownia, dział przygotowania produkcji, krajalnia, szwalnia, 
wykańczalnia, dział kontroli, prasowalnia.

Krawiec może pracować w małym zakładzie usługowym, gdzie 
jego miejscem pracy jest pracownia, w której samodzielnie lub 
w zespole innych pracowników szyje odzież miarową. W dużym 
zakładzie  produkcyjnym  będzie  wzorcownia,  szwalnia, 
krojownia,  dział  przygotowania  produkcji,  wykończalnia. 
Krawiec może również szyć odzież chałupniczo.
Praca  krawca  to  praca  lekka  fizyczna,  manualna.  Zawsze 
pracuje  w pomieszczeniu  zamkniętym  w otoczeniu  maszyn,  
w dobrych warunkach oświetleniowych. 
Ponieważ praca krawca jest pracą manualną, dość precyzyjną 
i żmudną, wymagającą dużego skupienia i uwagi, powinien być 
cierpliwy,  dokładny,  staranny,  zrównoważony,  umieć  dłużej 
koncentrować się na jednym zadaniu. 
Krawiec  powinien  mieć  zamiłowanie  do  szycia,  czerpać 
przyjemność z wykonywania zadań, interesować się trendami  
w modzie, nowymi materiałami, nowymi technikami szycia.
Krawiec  przede  wszystkim powinien  mieć  sprawne  i  zręczne 
ręce  oraz  palce  oraz  prawidłową  koordynacje  wzrokowo- 
ruchową.

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

facebook.com/zstwlipnie


