STOLARZ

Dlaczego warto zdobyć zawód „stolarz”?
W najbliższych latach popyt na większość materiałów drzewnych i drzewne wyroby gotowe
będzie systematycznie rosnąć, co powinno przyczynić się do wzrostu produkcji w przemyśle
drzewnym. Dzięki aktywności i przedsiębiorczości właścicieli zakładów, którzy potrafią
wykorzystać istniejące warunki i szanse rynkowe, branża meblowa stała się jednym z
najważniejszych

filarów

polskiej

gospodarki.

Rozwój

branży

drzewnej

wymaga

wykwalifikowanej kadry. Brak rzetelnie wykształconych absolwentów szkół zawodowych
stanowi poważne zagrożenie dla dalszego rozwoju firm.
Stolarz jest poszukiwanym zawodem.

Co może robić stolarz?
Stolarz wykonuje za pomocą narzędzi do ręcznej obróbki drewna oraz maszyn
i urządzeń do obróbki drewna w tym obrabiarek sterowanych numerycznie różnego rodzaju
meble, stolarkę budowlaną oraz inne elementy z wykorzystaniem różnego rodzaju gatunku
drewna oraz materiałów drewnopodobnych.

Gdzie może pracować stolarz?
Praca wykonywana jest na budowach, w rzemieślniczych zakładach stolarskich,
w firmach związanych z obróbką drewna i materiałów drewnopochodnych, firmach
produkujących i montujących stolarkę okienną i drzwiową. Stolarz może pracować w zespole
lub indywidualnie.
Osoby przedsiębiorcze mogą otworzyć własne firmy stolarskie, w których będą zatrudniali
innych.

Czego będziesz się uczył, gdy wybierzesz ten zawód?
Będziesz się uczył:
1. Przedmiotów ogólnokształcących (język polski, język obcy zawodowy, matematyka,
fizyka, chemia, biologia, historia itp.)
2. Przedmiotów zawodowych takich jak:
Technologia wyrobów stolarskich
Rysunek zawodowy w stolarstwie
Maszyny i urządzenia do obróbki drewna i tworzyw drzewnych
Działalność gospodarcza w przemyśle drzewnym
Język obcy w zawodowy w przemyśle drzewnym

3. Przedmiotów zawodowych praktycznych:
Obróbka pomocnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich – zajęcia praktyczne
Obróbka zasadnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich – zajęcia praktyczne
Naprawy, renowacje i konserwacje wyrobów stolarskich - zajęcia praktyczne

W trakcie pobytu w szkole możesz zdobyć dodatkowe umiejętności, potwierdzone
certyfikatami, biorąc udział w kursach organizowanych przez firmy zewnętrzne, wyjeżdżając
na staże zagraniczne, wizyty zawodoznawcze. Możesz brać udział w dodatkowych zajęciach
pozalekcyjnych poszerzających wiedzę i umiejętności zawodowe. Możesz brać udział
w konkursach i olimpiadach. Finaliści z naszej szkoły niejednokrotnie zdobywali wysokie
miejsca co daje możliwość zwolnienia z egzaminów zawodowych.

Zajęcia praktyczne odbywać się będą w prywatnych zakładach stolarskich.
Klasa prowadzona we współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych w Bochni.

