


Technik mechanik lotniczy

Technik mechanik lotniczy to specjalista,  który zajmuje się
naprawami statków powietrznych  oraz ich  zespołami.  Jest
wykwalifikowanym  pracownikiem,  który  oprócz  wiedzy  i
umiejętności technicznych zna przepisy prawa lotniczego.

Absolwent  szkoły  kształcącej  w  zawodzie  technik
mechanik  lotniczy  zostaje  przygotowany  do

wykonywania następujących zadań zawodowych:
 dokonywanie  szczegółowych  ocen  technicznych

statków powietrznych, ich zespołów i wyposażenia
pod względem koniecznego zakresu napraw;

 osobiste  wykonywanie  lub  nadzorowanie
wykonywania  napraw,  zgodnie  z  obowiązującą
dokumentacją techniczną, we właściwej kolejności,
przy zastosowaniu wymaganej technologii oraz przy
użyciu właściwych narzędzi, części i materiałów;

 wykonywanie lub nadzorowanie demontażu statków
powietrznych,  ich  zespołów  i  wyposażenia  przed
naprawą  i w  jej  trakcie,  wykonywanie  lub
nadzorowanie montażu ostatecznego po naprawie;

 nadzorowanie prowadzenia dokumentacji przebiegu
napraw oraz potwierdzanie zarejestrowanych w niej
kolejnych  operacji  technologicznych,  wykonanych
przez siebie lub pod swym nadzorem;

 poświadczanie  wykonania  obsługi  okresowej,
bieżącej, doraźnej oraz bieżących napraw.

Ukończenie  tej  szkoły  umożliwia  pojęcie  pracy  i
podwyższanie  swoich  kwalifikacji  w  wyuczonym
zawodzie bądź studia.

Technikum Kolejowe

Technik  elektroenergetyk  transportu  szynowego
organizuje  prace  przy  przeglądach  i  naprawach
taboru  kolejowego,  maszyn  i  urządzeń  na  nim
zainstalowanych  oraz  urządzeń  zasilania  trakcji
elektrycznej  w  celu  zapewnienia  bezawaryjnej
pracy  tych  urządzeń  oraz  bezpieczeństwa  ruchu
pociągów.  Organizuje  on  stanowiska  pracy  do
wykonywania  przeglądów  i  napraw  taboru
kolejowego  oraz  urządzeń  zasilania  trakcji
elektrycznej.  Diagnozuje  uszkodzenia  maszyn  i
aparatów  taboru  kolejowego  oraz  urządzeń
zasilania,  podejmuje  decyzje  o  zakresie  napraw.
Wykonuje  naprawy  maszyn,  aparatów,  urządzeń
zainstalowanych  w  taborze  oraz  na  sieci  i
podstacjach  trakcyjnych.  W  trakcie  nauki
uczniowie  zdobywają  wiedzę  z  zakresu:  -
montowania  i  eksploatacji  sieci  zasilających,
doprowadzających  energię  do  urządzeń
trakcyjnych,  -  montowania  i  eksploatacji  sieci
trakcyjnej  oraz  pomocniczych  urządzeń
trakcyjnych, - wykonywania obsługi, diagnostyki i
przeglądów  środków  transportu  szynowego,  -
wykonywania  napraw  środków  transportu
szynowego,  -  prowadzenia  dokumentacji
eksploatacyjnej  i  technicznej  sieci  trakcyjnych  i
środków transportu szynowego.

Technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Szkoła z 30-letnią tradycją, dla tych którzy swoją
przyszłość  zawodową  wiążą  z  rolnictwem,
prowadzeniem  własnego  gospodarstwa  lub
zamierzają  kontynuować  naukę  na  studiach
technicznych.  Uczniowie  nabywają  umiejętność
obsługi i naprawy, a także prowadzenia pojazdów i
ciągników  rolniczych  prawo  jazdy  kat.  B  i  T).
Zajęcia  odbywają  się  w  odpowiednio
wyposażonym  warsztacie  szkolnym  oraz  w
pokazów  polowych.  Kształcenie  zawodowe
kończy  się  egzaminem  z  przygotowania
zawodowego  i  uzyskania  dyplomu  technika
mechanizacji rolnictwa.



Szkoła branżowa I stopnia– kierowca mechanik
Osoby  wykonujące  ten  zawód  w  przyszłości,  jako
wykwalifikowana  kadra  przedsiębiorstw  transportowych,
będą mogły znaleźć zatrudnienie na rynku pracy, na którym
istnieje  stałe  zapotrzebowanie  na  pracowników
posiadających  uprawnienia  kierowcy  samochodu
ciężarowego.

JEŚLI:
 masz już sprecyzowane zainteresowania,
 interesujesz się mechaniką,
 chcesz prowadzić własną działalność gospodarczą,
 myślisz o podjęciu nauki w szkole branżowej,
 chcesz zdobyć prawo jazdy kategorii B i C,
 chcesz  mieć  możliwość  pracy  przy  konstruowaniu

innowacyjnych pojazdów,
PODEJMIJ NAUKĘ W TEJ SZKOLE

W SZKOLE NAUCZYSZ SIĘ:
 prowadzenia pojazdów samochodowych;
 wykonywania prac związanych z przewozem drogowym

rzeczy;
 prowadzenia  dokumentacji  dotyczącej  przewozu

drogowego rzeczy;
 wykonywania  prac  związanych  z  obsługą  środków

transportu drogowego;
 oceniania  stanu  technicznego  oraz  naprawy  środków

transportu drogowego.

PONADTO:
 zdobędziesz cenne doświadczenie podczas praktyk

w pracowniach szkolnych lub u wybranego pracodawcy,
 będziesz  mógł  wziąć  udział  w  innowacyjnych

zajęciach przy konstrukcji pojazdów,
 będziesz  mieć  możliwość  wzięcia  udziału  w

konkursach i olimpiadach.

Nauka  trwa  trzy  lata.  Zajęcia  praktyczne  odbywają  się
u wybranego  pracodawcy  lub  w  pracowniach  szkolnych.
W ramach nauki odbywa się kurs prawa jazdy na samochód.

Czy jesteś w stanie wyobrazić sobie współczesny świat 
bez elektryczności i bez urządzeń elektrycznych? 

JEŚLI NIE, TO WYBIERZ ZAWÓD ELEKTRYKA

Absolwent szkoły kształcącej w tym zawodzie zostaje 
przygotowany do wykonywania następujących zadań 
zawodowych:
 wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na

podstawie dokumentacji technicznej; 
 montowania  i  uruchamiania  maszyn  i  urządzeń

elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej; 
 wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń

elektrycznych. 
Zawód elektryka daje Ci możliwość podjęcia pracy w 
różnych rolach. Najczęściej elektryk:
 wykonuje  instalacje  elektryczne  oraz  bada  ich  stan  w

czasie eksploatacji,
 przeprowadza kontrolę jakości urządzeń elektrycznych w

procesie produkcji i eksploatacji,
 dobiera,  instaluje  obsługuje  i  serwisuje  maszyny  i

urządzenia  elektryczne  oraz  aparaturę  sterującą  i
pomiarową,

 nadzoruje ruch sieci elektroenergetycznej,
 prowadzi  budowy i  eksploatację  linii  napowietrznych i

kablowych,
 uczestniczy w budowie systemów: energii  odnawialnej,

klimatyzacyjnych, tzw. inteligentnych domów.


Szkoła branżowa I stopnia– operator maszyn
i urządzeń przemysłu spożywczego

Przetwórstwo spożywcze  jest  jedną z  gałęzi  gospodarki  w
naszym  kraju,  w  której  coraz  większą  rolę  odgrywa
mechanizacja  i  automatyzacja  produkcji.  Nowe  techniki
i technologie  produkcji  wkraczają  do  wszystkich  zakładów
przetwórstwa spożywczego.

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego:
 obsługuje maszyny i  urządzenia na wszystkich  etapach

produkcji wyrobów spożywczych,

 użytkuje  maszyny  i  urządzenia  do  przygotowania
surowców,  dodatków  do  żywności  i  materiałów
pomocniczych oraz do produkcji wyrobów spożywczych,

 wykonuje  czynności  związane  z  procesem  produkcji,
magazynowaniem i ekspedycją wyrobów spożywczych

Operator  maszyn  i  urządzeń  przemysłu  spożywczego
może podejmować pracę w przedsiębiorstwach przetwórstwa
spożywczego  (młyny,  cukiernie,  mleczarnie,  piekarnie,
przetwórnie  owocowo-warzywne,  zakłady  mięsne)  i  na
stanowiskach pracy związanych z obsługą maszyn i urządzeń
w kolejnych etapach procesu technologicznego.
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