
TECHNIK TECHNOLOGII SZKŁA

1. Technik technologii szkła to zawód dający ogromne perspektywy zawodowe ze względu
na  prężnie  rozwijającą  się  branżę  szklarską  i  zapotrzebowane  na  fachowców  w  tej
dziedzinie.  Krosno  Miasto  Szkła  stwarza  absolwentom  tego  kierunku  nieograniczone
możliwości  zatrudnienia  oraz  samorozwoju.  Krośnieńskie  huty  szkła  czekają  na  dobrze
wykształconych  pracowników,  którzy  przyczynią  się  do  podniesienia  rangi  branży
szklarskiej w Polsce i świecie.

2. Informacje dodatkowe
W ramach projektów unijnych realizowanych w naszej szkole uczniowie kształcący się w zawodzie
technik technologii szkła  mają możliwość wyjazdu na zagraniczne staże  zawodowe do krajów
Unii Europejskiej. Chętni mogą równie kontynuować naukę na studiach wyższych. 
W toku nauki uczniowie odbywają także  4 – tygodniowe  praktyki zawodowe w wybranych przez
siebie zakładach branżowych.

3. Kwalifikacje  uzyskiwane w wyniku kształcenia:
a) Kwalifikacja 1:

     AU.05. Wytwarzanie wyrobów ze szkła
b) Kwalifikacja 2:

     AU.49. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła

1. Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik technologii szkła będzie przygotowany do 
wykonywania następujących zadań zawodowych:
 sporządzanie zestawów szklarskich i topienie mas szklanych,
 formowanie wyrobów ze szkła sposobem ręcznym, formowanie wyrobów ze szkła 

sposobem mechanicznym,
 wykańczanie, zdobienie oraz przetwarzanie wyrobów ze szkła,
 wykonywanie badań laboratoryjnych surowców szklarskich, szkła i wyrobów ze szkła,
 organizowanie procesów sporządzania zestawów szklarskich i topienia mas szklanych,
 organizowanie procesów formowania, wykańczania, zdobienia i przetwórstwa wyrobów ze 

szkła,
  czytanie rysunku technicznego oraz wykonywanie rysunków, schematów maszyn, 

urządzeń, instalacji,
 opracowywanie dokumentacji technicznej i technologicznej stanowiskowej i obiegowej 

dotyczącej procesów produkcyjnych,
 organizowanie i nadzorowanie wytwarzania szkła budowlanego, opakowaniowego, 

gospodarczego  i technicznego, w tym jego obróbki i zdobienia,
 kontrolowanie przestrzegania instrukcji technologicznych w poszczególnych fazach procesu

produkcyjnego,
 dobieranie i stosowanie właściwych receptur i surowców do sporządzania zestawu na 

podstawie składu chemicznego szkła,
 stosowanie metod okresowych i ciągłych w procesach topienia różnych mas szklanych,
 dobieranie i regulowanie parametrów procesu technologicznego podczas produkcji szkła 

oraz analizowanie wpływu zalecanych parametrów na jakość wyrobów,
 stosowanie w projektowaniu i realizacji procesów technologicznych techniki komputerowej,
  współdziałanie z plastykami podczas wykańczania i zdobienia różnymi technikami 

wyrobów szklarskich.



1. Technik technologii szkła znajdzie zatrudnienie w:
 hutach szkła artystycznego i gospodarczego,
 przedsiębiorstwach branży szklarskiej produkujących materiały izolacyjne,
 zakładach specjalizujących się w produkcji innych rodzajów szkła, takich jak: szkło 

oświetleniowe, luksfery (pustaki szklane), szkliste krzemiany i tzw. fryta niezbędna w 
produkcji glazury.

1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.
Praktyczna nauka zawodu (zajęcia praktyczne i  praktyki zawodowe) będzie odbywać się w
Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie oraz Hucie Szkła „Krosno” Młodzież będzie mogła
zapoznać  się  z  najnowocześniejszymi  technologiami  oraz  sprzętem  wykorzystywanym  do
produkcji  szkła  artystycznego  i  gospodarczego.  Umiejętności  zawodowe  uczniowie  będą
zdobywać w rzeczywistych warunkach pracy, zaś wiedzę teoretyczną w szkole.

 Filmy

https://www.youtube.com/watch?v=YDGwIInRToU

https://www.youtube.com/watch?v=YDGwIInRToU

