Kształcenie:
Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Małopolskiej Izby Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Krakowie
- Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 4
tel.(12) 421 38 44
www.szkola.izba.krakow.pl
Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych,
Stylizacji i Usług w Radomiu
- Szkoła Branżowa I Stopnia
- kwalifikacyjny kurs zawodowy
26-600 Radom, ul. Śniadeckich 5
tel./fax: (48) 364 02 52
www.szkola-zawod-sukces.pl- technik
przemysłu mody
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 22
w Krakowie
- kwalifikacyjny kurs zawodowy
30-610 Kraków, ul. Millana 16
tel.: (12) 266 17 74
www.zso.szkola.pl
-

Więcej informacji
o zawodzie znajdziesz w:

Kaletnik
Klasyfikacja Zawodów i Specjalności: 753702

Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej:
w Łodzi:
ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,
Tel. (42) 66 30 255, 66 30 273
oraz oddziałach:
w Piotrkowie Trybunalskim:
ul. Starowarszawska 4, 97-300 Piotrków Tryb.
Tel. (44) 649 60 87, 647 74 01
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w Sieradzu:
ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz
Tel. (43) 822 81 84, 822 81 86
w Skierniewicach:
ul. Senatorska 10, 96-100 Skierniewice
Tel. (46) 833 39 74, 833 36 50

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
Oddział w Piotrkowie Trybunalskim
Piotrków Trybunalski 2018

Kaletnik wytwarza ręcznie lub maszynowo ze
skóry, tworzyw sztucznych i materiałów
włókienniczych wyroby galanteryjne takie jak:
galanterię drobną (portfele, futerały, paski),
teczki, walizki, nesesery, plecaki, torby
damskie, a także wyroby dla psów (obroże
kagańce, smycze).














Zadania zawodowe:
przygotowywanie modeli wzorów galanterii
skórzanej i z tworzyw sztucznych;
wykonywanie rysunków zaprojektowanych
wzorów;
opracowywanie i wykonywanie szablonów
poszczególnych elementów wyrobu;
dobieranie skór, tworzyw sztucznych,
podszewki, materiałów usztywniających
pod
względem
kolorów,
grubości,
ciągliwości,
odpowiednich
dla
poszczególnych wyrobów galanteryjnych;
wykrawanie ręczne lub maszynowe części
składowych wyrobu, krojenie skóry,
podszewki i materiałów usztywniających;
przygotowywanie
poszczególnych
elementów
do
łączenia
(ścienianie,
zawijanie, nanoszenie kleju, sklejanie);
montowanie
elementów
ręcznie
i maszynowo;
szycie ręczne i maszynowe różnymi
ściegami i szwami;
montowanie okuć, zamków, zdobień,
wszywanie zamków błyskawicznych;
podklejanie elementów do wytłaczania
deseni i wytłaczanie deseni na prasie;






wykańczanie wyrobów galanteryjnych,
przyszywanie podszewki;
wykonywanie wyrobów na zamówienie
klienta oraz naprawianie i przerabianie
wyrobów;
regulowanie
obsługiwanych
maszyn
i urządzeń, czyszczenie i konserwowanie.
Warunki podjęcia pracy w zawodzie:

Pracę w zawodzie kaletnika może wykonywać
osoba
legitymująca
się
dyplomem
potwierdzającym
kwalifikacje
zawodowe
w zawodzie kaletnik. Kształcenie w tym
zawodzie odbywa się w branżowej szkole
zawodowej, a także w ramach kwalifikacyjnych
kursów zawodowych (kwalifikacja A.7.
Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów
kaletniczych) oraz nauki w rzemiośle.
Kandydat do pracy powinien mieć wiedzę
i doświadczenie niezbędne w sporządzaniu
dokumentacji wyrobu kaletniczego, obsłudze
maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów
kaletniczych, w wytwarzaniu oraz naprawie,
renowacji i przeróbkach wyrobów kaletniczych
oraz w sporządzaniu kosztorysów usług
kaletniczych.
Wymagania psychofizyczne:
Wykonywanie zawodu kaletnika wymaga
umiejętności
oceny
organoleptycznej
surowców, półproduktów i wyrobów gotowych
- bardzo ważna jest zdolność prawidłowego
widzenia barw, dobry wzrok oraz pamięć
wzrokowa. Na tym stanowisku są konieczne
zdolności techniczne i manualne umożliwiające
posługiwanie
się
różnymi
narzędziami

i maszynami (nóż do ścieniania, znaczniki,
cyrkle, szydło szpagatowe, maszyny szwalnicze
i krojcze, liniarki, zgrzewarki, maszyny do
ścieniania skór). Bardzo ważna jest zdolność
koncentracji, podzielność uwagi, staranność
i dokładność, a także zdolności artystyczne
i kreatywność.
Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:
Przeciwwskazaniami do pracy są: uczulenia,
padaczka, niektóre choroby psychiczne,
zaburzenia
krzepliwości
krwi
(kontakt
z rozpuszczalnikami i składnikami klejów),
zaburzenia świadomości i równowagi oraz
cukrzyca insulinowa (kontakt z maszynami),
choroby kręgosłupa (praca wykonywana jest
w dużej mierze w pozycji siedzącej,
pochylonej), zaburzenia krążenia, gruźlica,
choroby skóry rąk, płaskostopie i żylaki (tam,
gdzie konieczna jest pozycja stojąca). Przy
obsłudze maszyn pracować mogą tylko osoby
w pełni sprawne fizycznie i motorycznie,
posiadające dobry słuch i wzrok.
Możliwości i szanse zatrudnienia:
Osoba posiadająca wykształcenie w tym
kierunku może poszukiwać zatrudnienia
w istniejących już zakładach kaletniczych lub
otworzyć własną działalność gospodarczą.
Płace:
Zarobki kaletnika są ściśle uzależnione od
charakteru
prowadzonej
przez
niego
działalności oraz ilości i rodzaju zleceń, jakie
otrzymuje.

