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Technologia żywności to kierunek cieszący się coraz większą po-

pularnością wynikającą z dbałości o zdrowy tryb życia. Absolwen-

ci technikum technologii żywności mają szerokie możliwości za-

trudnienia w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmują-

cych się przetwórstwem, kontrolą oraz obrotem żywności. 

Kierunek technik technologii żywności powinni wybrać uczniowie, 

którzy: 

 zainteresowani są pracą w zakładach przemysłu spożywczego 

oraz zakładach dystrybucji i handlu artykułami spożywczymi 

 posiadają zdolności organizacyjne 

 mają poczucie odpowiedzialności 

 posiadają umiejętności podejmowania szybkich i trafnych de-

cyzji 
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WAŻNE ! 

Jeszcze się zastanawiasz? 

Na pewno lubisz jeść–  dzięki 

temu kierunkowi możesz dosko-

nalić  wiedzę na temat produkcji 

zdrowej i pełnowartościowej 

żywności i  wykorzystywać tę 

wiedzę w praktyce!   



„Wyszkoleni technicy mogą znaleźć pracę we wszystkich zakładach  
przetwórstwa spożywczego oraz w firmach pokrewnych” 

-przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem żywności (mleczarnie, 

zakłady mięsne, piekarnie i cukiernie, gorzelnie, cukrownie, wytwórnie 

soków,  przetwórnie owocowo- warzywne itp.) 

-zakłady gastronomiczne i placówki żywienia zbiorowego (restauracje, 

bary, bufety itp.) 

-laboratoria 

-instytucje prowadzące badania i ocenę żywności; 

-instytucje odpowiedzialne za przechowanie i dystrybucję żywności 

-własna działalność gospodarcza 

INFORMACJE O ZAWODZIE  

MIEJSCA W KTÓRYCH MOŻESZ PRACOWAĆ 

Technik technologii żywności wykonu-

je swoją pracę w zakładach przetwór-

stwa spożywczego. Nadzoruje przebieg 

produkcji na stanowiskach pracy od 

przyjęcia surowców do zakładu przez 

obróbkę wstępną aż do uzyskania go-

towych wyrobów, ich pakowanie i 

przekazanie do magazynu. 

Do jego zadań należy również kontrola 

jakości surowców i produktów na każ-

dym etapie procesu technologicznego. 

Zajmuje się także analizowaniem przy-

czyn powstawania braków i ich elimi-

nowaniem. Istotnym zadaniem jest 

organizowanie i nadzorowanie pracy 

podległych pracowników. 

Technik technologii żywności bierze 

udział w opracowywaniu receptur, 

instrukcji technologicznych oraz norm 

zakładowych a także wykonuje analizy 

surowców i wyrobów gotowych w wa-

runkach laboratoryjnych. 

WYBRANE PRZEDMIOTY      

ZAWODOWE : 

 Analiza żywności  

 Działalność gospodarcza w 

przetwórstwie spożywczym 

 Podstawy analizy żywności 

 Nadzór produkcji w zakła-

dzie przetwórstwa spożyw-

czego 

 Nadzór produkcji w zakła-

dzie przetwórstwa spożyw-

czego 

 Praktyki zawodowe 

 Język obcy w przetwór-

stwie spożywczym 
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W TRAKCIE NAUKI POZNASZ: 

 sposoby wytwarzania produktów spożywczych; 

 jak obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane 

do produkcji wyrobów spożywczych; 

 jak organizować i nadzorować przebieg procesów 

technologicznych w przetwórstwie spożywczym; 

 sposoby analizy żywności pod względem jakościo-

wym i ilościowym. 

PONADTO: 

 zdobędziesz cenne doświadczenie podczas praktyk w firmach i 

przetwórstwach spożywczych 

 będziesz mógł zaangażować się w proces produkcji żywności na 

pracowniach gastronomicznych 

 będziesz mieć możliwość wzięcia udziału w konkursach i olim-

piadach 

 będziesz mieć możliwość udziału w różnego rodzaju wyciecz-

kach dydaktycznych 

Nauka kończy się uzyskaniem tytułu 

technika oraz zdaniem egzaminu 

dojrzałości. 

Realizujemy orzeczenia Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej! 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawo-

dzie: 

 Produkcja wyrobów spożyw-

czych z wykorzystaniem maszyn 

i urządzeń 

 Organizacja i nadzorowanie 

produkcji wyrobów spożywczych 

 

MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NA-

UKĘ  WYBIERAJĄC NASTĘPU-

JĄCE UCZELNIE: 

 Uniwersytet Przyrodniczo- 

Humanistyczny w Siedlcach 

 Szkoła Główna Gospodar-

stwa Wiejskiego w Warsza-

wie 

  Uniwersytet Przyrodniczy w 

Lublinie, Poznaniu, Wrocła-

wiu 

 Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski w Olsztynie  
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JEŚLI: 

 chcesz pobierać naukę podczas zajęć praktycznych i 

praktyki zawodowej  

 interesujesz się żywieniem i żywnością 

 zastanawiasz się jak działa przemysł spożywczy 

 chcesz mieć możliwość podjęcia dobrze płatnej pracy 

 chcesz zdobyć  zawód z przyszłością 

 

Podejmij naukę 

W ZAWODZIE: 

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI ! 

 

www.zspnr4.com.pl 

KONTAKT 

 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 4 

im. Kazimierza Wielkiego 

w Siedlcach 

 

 

 ul. Bema 4, 08-110 Siedlce 

telefon:257943640 

fax:257943641 

 


