
CUKIERNIK 

Praca cukiernika polega na produkcji wszelkiego rodzaju 

słodkości oraz tworzeniu elementów dekoracyjnych. 

Odpowiada za właściwe przygotowanie półproduktów  

i dodatków do produkcji. Cukiernik musi dbać o należyte 

przechowywanie produktów, musi znać receptury 

tworzenia wyrobów i stosować różnorodne przepisy 

dopasowane do okazji i wymagań klientów. Do jego 

obowiązków należy także dokumentacja produkcji, rozliczanie przyjętych i wydanych 

surowców oraz organizacja swojego stanowiska pracy. 

Cechy psychofizyczne warunkujące podjęcie kształcenia w zawodzie: 

• podzielność uwagi; 

• kreatywność; 

• poczucie estetyki; 

• dbałość o porządek; 

• wrażliwość węchowa i smakowa; 

• zdolności manualne; 

• dokładność; 

• dbałość o higienę osobistą. 

Zagrożenia w pracy: 

• wysoka temperatura; 

• poparzenia; 

Uwaga! 

Przeciwskazaniem do wykonywania tego zawodu są choroby skóry, niesprawność ruchowa rąk, daltonizm. 

Zajęcia praktyczne odbywają się na zasadzie umowy o praktyczną naukę zawodu zawieranej na okres  

36 miesięcy między uczniem a zakładem pracy. Uczeń uczęszcza na zajęcia praktyczne dwa dni w tygodniu  

w klasie pierwszej i drugiej, trzy dni w tygodniu w klasie trzeciej. Lista pracodawców posiadających 

uprawnienia do szkolenia uczniów dostępna jest na stronie internetowej szkoły www.zsrz.lublin.pl  

w zakładce kształcenie zawodowe. Młodociany za swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie. 

Zakończenie nauki. Po uzyskaniu świadectwa ukończenia szkoły oraz zrealizowaniu umowy o praktyczną 

naukę zawodu uczeń ma obowiązek przystąpić do egzaminu czeladniczego przed Izbą Rzemiosła  

i Przedsiębiorczości w Lublinie. Egzamin czeladniczy składa się z części teoretycznej ustnej i pisemnej oraz 

części praktycznej. Pozytywny wynik tego egzaminu skutkuje uzyskaniem świadectwa czeladniczego, które 

jest podstawowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie i uprawnia do podjęcia pracy  

na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. 

Aby zostać uczniem naszej szkoły powinieneś/powinnaś: 
* dokonać elektronicznej rejestracji lub pobrać formularz podania w sekretariacie szkoły; 

* przynieść świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej; 

* przynieść zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty; 

* dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu; 

* dostarczyć dwie fotografie oraz kartę zdrowia. 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji jest zamieszczony na stronie internetowej szkoły www.zsrz.lublin.pl.  
 

Serdecznie zapraszamy !! 
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