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Technikum



Jako przyszły budowlaniec 
będziesz…

uczestniczył w robotach budowlanych

prowadził dokumentację budowy

przygotowywał i kontrolował produkcję budowlaną w 
różnych działach przedsiębiorstwa

sporządzał kosztorysy obiektów budowlanych



Jako mechatronik 
nauczysz się… 

montować, uruchamiać i konserwować urządzenia
i systemy mechatroniczne

programować urządzenia i systemy 
mechatroniczne

zajmować obsługą różnorodnej specjalistycznej aparatury, np. 
medycznej



montować i konserwować urządzenia elektryczne

zajmować się pracami i badaniami o charakterze elektrotechnicznym

montować i konserwować instalacje elektryczne

Jako elektryk będziesz mógł…



Jako technik mechanik 
nauczysz się jak …

obsługiwać aparaturę kontrolno-pomiarową w 
ramach maszyn i urządzeń

wykrywać i usuwać awarie oraz uszkodzenia w 
maszynach i urządzeniach

opracować dokumentację techniczną



montował urządzenia i systemy energetyki odnawialnej

sporządzał kosztorysy oraz oferty i umowy dotyczące montażu urządzeń
i systemów OZE

konserwował oraz naprawiał urządzenia i systemy energetyki odnawialnej

Jako technik OZE będziesz…
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fryzjer

MOŻLIWOŚĆ PRAKTYK NA WARSZTATACH SZKOLNYCH

Wykonuje zabiegi fryzjerskie

stosuje nowoczesne środki fryzjersko-kosmetyczne

jest spostrzegawczy i ma podzielność uwagi

jest wrażliwy na estetykę i precyzję



elektryk

zajmuje się projektowaniem i montażem instalacji i sieci elektrycznych

instaluje i uruchamia maszyny i urządzenia elektryczne 

wykonuje przeglądy techniczne, konserwuje oraz naprawia 

instalacje i urządzenia elektryczne

przeprowadza konserwacje oraz naprawy 

układów automatycznych



ślusarz

ręcznie lub maszynowo obrabia metal

wyrabia m.in. zamki, klucze, detale maszyn

zajmuje się obróbką skrawaniem

wykonuje operacje ślusarskie, takie jak: trasowanie, 

cięcie (blach, prętów), prostowanie, piłowanie, 

wiercenie, gwintowanie, spawanie

MOŻLIWOŚĆ PRAKTYK NA 
WARSZTATACH SZKOLNYCH



mechanik pojazdów 
samochodowych 

zajmuje się obsługą, konserwacją i naprawą

pojazdów 

stawia właściwą diagnozę, a więc określa, 

które elementy pojazdu uległy uszkodzeniu i 

jakie były tego przyczyny 

posługuje się z dokumentacją technicznej 

przygotowanej przez producentów, 

dotyczącą konkretnej marki pojazdu



stolarz
wykonuje i konserwuje meble zwykłe oraz ozdobne

wykonuje elementy drewniane używane 

w budownictwie (schody, drzwi, okna, parkiety)

wykonuje drewniane przedmioty codziennego użytku 

(np. ramy do obrazów, instrumenty muzyczne)

odnawia drewniane antyki



blacharz 
samochodowy

wykonuje prace produkcyjne oraz remontowe

w zakresie obróbki i kształtowania

elementów z blach i profili na potrzeby

przemysłu samochodowego

ocenia stan blach w samochodzie, rozróżnia,

które są w zniszczone lub skorodowane i

wymagają naprawy bądź wymiany

wytwarza lub reperuje części tworzące

nadwozie i podwozie samochodów

KLASA PATRONACKA



lakiernik 
samochodowy

wykonuje czynności związane z remontem i 

renowacją powierzchni nadwozi samochodowych

przygotowuje powierzchnię, nakłada powłoki lakiernicze 

oraz suszy je lub utrwala różnymi technikami

pracuje w niedużym warsztacie lakierniczym

lub w dużej fabryce samochodów

nakłada powłoki ochronne, wyrównujące 

i dekoracyjne na nadwozie samochodów

KLASA PATRONACKA



klasy wielozawodowe

sprzedawca

elektromechanik

piekarz

kucharz

cukiernik

krawiec

monter sieci i instalacji sanitarnych

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

tapicer

dekarz

i wiele innych...



z życia szkoły…



podczas nauczania zdalnego…



ZAPRASZAMY


