
PIEKARZ
Branżowa Szkoła I Stopnia (trzyletnia)

Piekarz  miesza  składniki  i  wypieka  zgodnie  z  recepturą 
produkcji:  chleb,  słodkie  pieczywo  i  inne  wypieki.  Odmierza 
mąkę,  cukier,  dodatki  i  inne  składniki  do  przygotowania 
zaczynów,  ciast,  farszu  (wypełniaczy)  i  lukru,  używając  wagi 
i  naczyń  odmierzających.  Wyrzuca  z  opakowań  składniki  do 
miski maszyny miksującej  lub kociołka miksującego pod parą 
lub przygotowuje składniki  zgodnie z recepturą.  Wałkuje,  tnie 
i  nadaje  kształt  ciastu.  Przygotowuje  spody  ciast  i  tortów 
i  produkty  potrzebne  przed  pieczeniem.  Umieszcza  ciasto 
w  rondlach  (brytfannach),  formach  lub  na  blachach  i  piecze 
w  piekarnikach  lub  na  grillu.  Obserwuje  kolor  produktów 
w  trakcie  pieczenia  i  ustawia  termostat  lub  inną  kontrolkę 
temperatury  stosowanego  piekarnika.  Stosuje  glazurę 
cukierniczą,  lukier  lub  inne  wykończenie  upieczonego 
pieczywa, używając   szpatułki lub pędzla. Może specjalizować 
się  w  pieczeniu  jednego  typu  produktu,  takiego  jak  chleby, 
rogale, babeczki, bułki. Może sporządzać nowe receptury.
Absolwent  szkoły  kształcącej  w  zawodzie  piekarz  jest 
przygotowany  do  wykonywania  następujących  zadań 
zawodowych:

• dobierania i przygotowywania surowców do produkcji;
• ustalania metod i parametrów prowadzenia procesów 

technologicznych  na  podstawie  wyników  badań 
jakości surowców, półproduktów i wyrobów gotowych 
odpowiednio  do  istniejących  warunków  techniczno-
organizacyjnych zakładu piekarskiego;

• wybierania  i  zestawiania  w  ciąg  produkcyjny  oraz 
obsługiwania maszyn i urządzeń;

• sporządzania półproduktów;
• dzielenia i formowania różnych wyrobów piekarskich;
• przygotowywania  do  wypieku  uformowanych  kęsów 

ciasta;
• wypiekania pieczywa w różnych asortymentach;
• sortowania, brakowania, pakowania, magazynowania 

i przygotowywania pieczywa do wysyłki;
• oceny  jakości  surowców,  półproduktów  i  wyrobów 

gotowych metodą organoleptyczną;
• rozliczania produkcji piekarskiej.

Wymagana  jest  dobra  sprawność  fizyczna  oraz 
sensomotoryczna  niezbędna  do  oceny  surowców  oraz 
gotowego wyrobu. Umiejętności te gwarantuje ostrość wzroku, 
rozróżnianie  barw,  czucie  smakowe  i  dotykowe  oraz  dobre 
powonienie. Piekarz powinien mieć także sprawne ręce i palce.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz może podjąć 
pracę  w  zakładach  piekarskich  przemysłowych  
i  rzemieślniczych,  zakładach  gastronomicznych  oraz 
w  punktach  zbytu  pieczywa,  może  samodzielnie  prowadzić 
działalność1gospodarczą. Może także kontynuować naukę.

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

facebook.com/zstwlipnie
BĄDŹ AKTYWNY ZAWODOWO!
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