
WITAMY W ZESPOLE 
SZKÓŁ SKÓRZANO-

ODZIEŻOWYCH STYLIZACJI 
I USŁUG W RADOMIU



Kierunki kształcenia zawodowego:
Technikum 5 - letnie

■ Technik fotografii i multimediów

■ Technik przemysłu mody

■ Technik usług fryzjerskich 

■ Technik reklamy

■ Technik analityk

■ Technik technologii wyrobów skórzanych

Branżowa szkoła I stopnia

■ Fotograf

■ Fryzjer

■ Krawiec

■ Kaletnik



Technik fotografii i multimediów

Organizuje i prowadzi prace związane z rejestracją, obróbką i wizualizacją 

obrazu oraz realizacją projektów graficznych i multimedialnych.



Technik przemysłu mody

Planuje, organizuje, nadzoruje i kontroluje procesy wytwarzania 

odzieży oraz eksploatację maszyn szwalniczych i urządzeń odzieżowych.



Technik usług fryzjerskich z innowacją
pedagogiczną: usługi kosmetyczne

Wykonuje zabiegi na włosach klienta dobierając sposoby, metody, techniki i 

technologie oraz projektuje fryzury, uwzględniając cechy indywidualne klienta. 

Zarządza zakładem fryzjerskim.



Technik reklamy 

Organizuje proces sprzedaży produktów i usług reklamowych, organizuje kampanię 

reklamową oraz przygotowuje i wykonuje projekty reklam.



Technik analityk ze spec. analiza 
kosmetyków i środków gospodarczych

Wykonuje prace z zakresu pobierania i przygotowania próbek do analiz, 

gospodarowania odczynnikami chemicznymi. Wykonuje i dokumentuje badania 

analityczne oraz ocenia jakość badanych próbek.



Technik technologii wyrobów skórzanych 

Kieruje procesami produkcji futrzanej i skórzanej oraz wyrobów kaletniczych. 

Nadzoruje eksploatację maszyn stosowanych do produkcji tych wyrobów.



Fotograf
Wykonuje prace związane z rejestracją, obróbką i wizualizację 

obrazu.



Fryzjer

Wykonuje zabiegi na włosach mające na celu podkreślenie cech indywidualnych 

klienta.



Krawiec

Wykonuje i naprawia samodzielnie lub w zespole 

wyroby.



Kaletnik
Wytwarza wyroby galanteryjne ze skóry, tworzyw sztucznych i materiałów 

włókienniczych w zakładach usługowych i produkcyjnych.



Z życia szkoły



Konkurs „Kreacje-Prowokacje”





Jasełka



Piknik naukowy



Konkurs „Przyłapani na czytaniu”



Piknik Rodzinny w Publicznym 
Gimnazjum nr 2



Tydzień na rzecz kariery



Targi tekstylne



Tydzień mody!



Udział w projekcie 

„Szkoła –zawód -sukces: 

czyli jak efektywnie odnaleźć się na rynku pracy”
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PLAKATY REKLAMOWE



PROJEKTY I EFEKTY



FRYZJER



Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych Stylizacji i Usług w Radomiu.

ul. Śniadeckich 5 

www.szkola-zawod-sukces.pl 

Zespół Szkół Skórzano – Odzieżowych, Stylizacji i Usług

szkolamodyradom_zssosiu



Zapraszamy


