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Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu to nowoczesna i
dynamicznie rozwijająca się placówka edukacyjna, prowadząca od lat
kształcenie techniczne w różnych zawodach. Szkoły wchodzące w skład Centrum
pozwalają zdobyć wszechstronną wiedzę, kładą nacisk na jakość kształcenia, ale
są również miejscem, gdzie uczeń znajduje wsparcie dla swoich indywidualnych
pasji. Atrakcyjne kierunki kształcenia prowadzone przez nasze szkoły dają
pewność zatrudnienia, co gwarantowane jest między innymi dzięki podpisanym
umowom partnerskim z firmami i zakładami pracy. CKZiU to nowa przestrzeń w
kształceniu zawodowym wychodząca naprzeciw oczekiwaniom pracodawców,
którzy potrzebują dobrze wykwalifikowanej kadry specjalistów.

TECHNIK ANALITYK

INFORMACJE O ZAWODZIE:
Kierunek przeznaczony dla uczniów uzdolnionych, również manualnie. W trakcie nauki uczniowie
poznają podstawy teoretyczne metod analitycznych, oraz wykonują analizy chemiczne w
laboratoriach. Zawód technika analityka zaczyna nabierać nowego znaczenia w związku z coraz to
większą dbałością o sprawy związane z jakością surowców oraz wyrobów gotowych.
ZADANIA I CZYNNOŚCI:
• Przygotowywanie sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych;
• Pobieranie i przygotowywanie próbek do badań analitycznych;
• Wykonywanie badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów
pomocniczych;
• Wykonywanie badań bioanalitycznych i środowiskowych.
UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:
• Gospodarowanie wyposażeniem oraz odczynnikami chemicznymi w laboratorium analitycznym

• Wykonywanie prac preparatywnych i przygotowanie odczynników chemicznych do badań
analitycznych
• Pobieranie i przygotowanie próbek do badań analitycznych
• Kontrola laboratoryjna surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych
• Wykonywanie badań bioanalitycznych i środowiskowych
W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:
AU.59. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
AU.60. Wykonywanie badań analitycznych
ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:
Absolwent w zawodzie technik analityk zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami przygotowany
będzie do pracy w laboratoriach przemysłowych przy kontroli procesów technologicznych, w
laboratoriach środowiskowych przy analizie wód, gleb, atmosfery a także w laboratoriach
pracujących na rzecz rolnictwa przy ocenie jakości gleb. Może także podjąć pracę w laboratoriach
pracujących dla potrzeb przemysłu spożywczego przy badaniu jakości produktów spożywczych, w
laboratoriach klinicznych, naukowo- badawczych, kryminalistycznych. Nauka na tym kierunku ułatwia
studia akademickie związane z farmacją, analityką medyczną, technologią żywności, rolnictwem,
ochroną środowiska, energetyką i samą chemią.

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
INFORMACJE O ZAWODZIE:
Technik architektury krajobrazu urządza, utrzymuje, konserwuje obiekty małej architektury i
elementy wyposażenia oraz wykonuje prace przy projektowaniu obiektów architektury krajobrazu .
Organizuje i nadzoruje prace związane z urządzaniem i utrzymaniem obiektów architektury
krajobrazu na terenie miast i obszarów wiejskich. Zajmuje się utrzymaniem szlaków turystycznych w
parkach narodowych i parkach krajobrazowych.
ZADANIA I CZYNNOŚCI:
• Wykonuje, organizuje i planuje roboty związane z urządzaniem obiektów małej architektury,
kieruje i nadzoruje robotami zakresie urządzania i utrzymania obiektów architektury krajobrazu.
• Wykonuje prace rekultywacyjne na terenie obiektów architektury krajobrazu.
UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:
• uczestniczenie w pracach przy opracowaniu dokumentacji projektowych obiektów architektury
krajobrazu,
• obsługiwanie programów komputerowych związanych z przygotowywaniem dokumentacji
projektowych,
• wykonywanie prac związanych z urządzaniem obiektów architektury krajobrazu,
• wykonywanie prac związanych z utrzymaniem obiektów architektury krajobrazu,
• wykonywanie prac rekultywacyjnych na terenie obiektów architektury krajobrazu,
• planowanie i organizowanie prac związanych z urządzaniem i utrzymaniem obiektów architektury
krajobrazu,
• kierowanie pracą podległych pracowników przy urządzaniu i utrzymaniu obiektów architektury
krajobrazu,
• kontrolowanie i ocenianie jakości wykonywanych prac dotyczących urządzania i utrzymania
obiektów architektury krajobrazu,
• podejmowanie współpracy z klientami, kontrahentami i instytucjami w zakresie urządzania
i utrzymania obiektów architektury krajobrazu,
• prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie urządzania i utrzymania obiektów architektury
krajobrazu.
W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:
RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu,
RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury.
ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ ABSOLWENTA:
Absolwenci szkoły mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w
zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, a także w
przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury
krajobrazu. Mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.
Absolwent jest dobrze przygotowany do kontynuowania nauki na studiach technicznych.

TECHNIK BUDOWNICTWA
INFORMACJE O ZAWODZIE:
Technik budownictwa - osoba uprawniona do projektowania, kierowania robotami budowlanymi. Po
spełnieniu wymagań zgodnie z ustawą Prawo Budowlane może uzyskać uprawnienia budowlane w
odpowiedniej specjalności. Dotyczą one wznoszenia i remontu budynków i budowli o powszechnie
znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych.
ZADANIA I CZYNNOŚCI:
Wykonuje, organizuje i planuje roboty budowlane.
• Kieruje i nadzoruje robotami budowlanymi takimi jak: budowa domów jednorodzinnych i
wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej.
• Wykonuje kosztorysy budowlane i zarządza budynkami.
UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA :
• posługiwanie się dokumentacją techniczną, wykonywanie projektów architektoniczno budowlanych, szkiców roboczych i rysunków budowlanych,
• planowanie zagospodarowania elementów małego osiedla, z uwzględnieniem ochrony
naturalnego środowiska człowieka i jego potrzeb,
• projektowanie elementów konstrukcyjnych budowli zgodnie wymaganiami prawa budowlanego
oraz obowiązującymi normami,
• analizowanie warunków gruntowych przydatnych do posadowienia budowli,
• wykonywanie przedmiarów i obmiary robót budowlanych,
• koordynowanie robót budowlanych i instalacyjnych,
• wykonywanie kalkulacji robót, sporządzanie kosztorysów i ofert przetargowe, z wykorzystaniem
nowoczesnych programów komputerowych,
• organizowanie robót remontowych i rozbiórkowych,
• posługiwanie się językiem obcym zawodowym w zakresie komunikacji i korzystania z
obcojęzycznej literatury zawodowej.
W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:
BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ ABSOLWENTA:
Absolwent przygotowany jest do pracy w firmach i jednostkach samorządu terytorialnego
zajmujących się gospodarką przestrzenną i budownictwem. Może również podejmować pracę w
biurach projektowych, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Absolwent może
znaleźć zatrudnienie w swoim zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ
INFORMACJE O ZAWODZIE:
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o
charakterze informacyjnym i reklamowym. Obecny rynek reklamowy jest bardzo obszerny i duże
możliwości wyboru. Jest to nowoczesny zawód o ogromnym potencjale i perspektywicznym rozwoju..
Umiejętności zdobyte w trakcie nauki mają charakter uniwersalny, a zapotrzebowanie na
pracowników zgłaszają zarówno państwa Unii Europejskiej jak i lokalny rynek pracy. Ponadto profesja
ta daje duże możliwości samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej lub wykonywania
wolnego zawodu Efekt pracy technika cyfrowych procesów graficznych może przybrać postać od
wizytówki po ogromne projekty reklamowe. Szkoła dysponuje nowoczesnymi pracowniami:
„przygotowywania materiałów graficznych do procesu drukowania” oraz „wydruków cyfrowych i
wielkoformatowych” wyposażonymi w specjalistyczne oprogramowanie i sprzęt.
ZADANIA I CZYNNOŚCI:
• przygotowanie publikacji i prac graficznych do druku oraz publikacji elektronicznej;
• prowadzenie procesów drukowania cyfrowego;
• przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych;
• obróbka druków cyfrowych;
• prowadzenie procesów drukowania przestrzennego 3D;
• obróbka przestrzennych druków 3D.

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:
• posługuje się narzędziami informatycznymi oraz specjalistycznym oprogramowaniem oraz
terminologią zawodową,
• posługuje się tradycyjną i cyfrową dokumentacją techniczną i technologiczną,
• projektuje proces wytwarzania produktów poligraficznych w środowisku cyfrowym, z
zachowaniem zasad prawa autorskiego,
• obsługuje cyfrowe urządzenia wejścia i wyjścia oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe stosowane
w procesie wytwarzania produktów poligraficznych,
W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:
AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych;
AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.
ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej może podejmować pracę
w: agencjach reklamowych, studiach graficznych, wydawnictwach, firmach zajmujących się obsługą
marketingową innych przedsiębiorstw, własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki
komputerowej, drukarniach.

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI
INFORMACJE O ZAWODZIE:
Technik eksploatacji portów i terminali to zawód, którego absolwenci są stale poszukiwani na rynku
pracy. Specjaliści z zakresu eksploatacji portów i terminali przyczyniają się do podniesienia jakości
usług w portach lub terminalach. Praca w portach i terminalach wymaga znajomości nowoczesnych
technologii wykorzystywanych w miejscu pracy, znajomości zasad obsługi ładunków, w tym także
ponadgabarytowych i niebezpiecznych oraz pasażerów. Współpraca z wieloma firmami branży TSL,
Portem Lotniczym w Pyrzowicach oraz uczelniami wyższymi znajdującymi się w naszym rejonie
umożliwi poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych z zawodem.
ZADANIA I CZYNNOŚCI:
Zadaniem technika eksploatacji portów i terminali jest:
• obsługiwanie podróżnych w portach i terminalach.
• organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów i
ładunków w portach i terminalach.
UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:
• magazynowanie ładunków, w tym ponadgabarytowych, materiałów niebezpiecznych
i żywych zwierząt w portach i terminalach;
• obsługiwanie ładunków w portach i terminalach;
• sporządzanie dokumentów związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów;
• dobieranie środków transportu i urządzeń przeładunkowych do obsługi portów i terminali;
• dobieranie opakowań jednostkowych i transportowych oraz prowadzenia gospodarki
opakowaniami i kontenerami;
• obsługiwanie zintegrowanych systemów informatycznych stosowanych w organizacji pracy
portów i terminali;
• obliczanie kosztów przeładunku, magazynowania towarów i obsługi pasażerów;
W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:
AU.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach;
AU.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów
i ładunków w portach i terminalach.
ŚCIEŻKA KAREIERY ZAWODOWEJ:
Technik eksploatacji portów i terminali należy do zawodów usługowych. Absolwent może podjąć
pracę w:
• terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych;
• przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych, lotniczych i kolejowych,;
• agencjach obsługi portów rzecznych, morskich i lotniczych;
• portach morskich i rzecznych.
Absolwent jest także przygotowany do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych.

TECHNIK ELEKTRYK

INFORMACJE O ZAWODZIE:
Zawód technik elektryk jest zawodem szerokoprofilowym. Absolwent technikum będzie
przygotowany do wykonywania badań i kontroli urządzeń elektrycznych w procesie produkcji,
eksploatacji, użytkowania, instalowania i obsługiwania układów elektrycznych oraz dokonywania
prostych napraw.
ZADANIA I CZYNNOŚCI:
• Wykonanie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych na podstawie dokumentacji
technicznej
• Diagnoza stanu instalacji elektrycznej i konserwacja istniejących instalacji i urządzeń
elektrycznych
• Projektowanie prostych układów elektrycznych
• Pomiary odbiorcze i okresowe instalacji i urządzeń elektrycznych
• Utrzymanie ruchu w oddziałach elektrycznych zakładów produkcyjnych
• Kalkulacja kosztów wykonania instalacji elektrycznej oraz naprawy urządzeń elektrycznych
• Wykonanie prostych napraw urządzeń elektrycznych
UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:
• Odczytywanie montażowych i ideowych schematów elektrycznych
• Dobór materiałów stosowanych w elektrotechnice
• Wykonanie połączeń elementów elektrycznych i elektronicznych
• Dokonanie pomiarów wielkości elektrycznych oraz interpretacja wyników
• Projektowanie prostych układów elektrycznych
• Wykonywanie instalacji elektrycznych
• Instalowanie i obsługa układów aparatury sterującej
• Dobór, instalowanie i sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, zabezpieczeń
urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć
• Udzielanie pierwszej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem porażeń prądem elektrycznym
W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:
Absolwent tego kierunku może podejmować pracę w zakładach produkcyjnych serwisach naprawy
urządzeń elektrycznych, zakładach energetycznych, w działach technicznych firm, w biurach
projektowych oraz przy dystrybucji urządzeń elektrycznych.

TECHNIK LOGISTYK

INFORMACJE O ZAWODZIE:
Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem i kontrolowaniem przemieszczania
towarów od producenta do konsumenta. Do podstawowych zadań technika logistyka należy wybór
procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów wpływających. Analizuje stan zakupów i nimi
zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy
informatyczne. Wobec konieczności ochrony środowiska, przed technikami logistykami stają nowe
zadania związane z koniecznością odzyskiwania, zabezpieczania i utylizacji odpadów, ze szczególnym
uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w
większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych.
ZADANIA I CZYNNOŚCI:
• Logistyk planuje i organizuje prace związane z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw.
• W obszarze magazynowania logistyk zarządza zapasami w przedsiębiorstwie minimalizując ich
wielkość.
• Jako pracownik działu handlowego prowadzi rozliczenia z klientami krajowymi i zagranicznymi.
• Logistyk organizuje logistykę miejską: odbiór odpadów, transport miejski, zaopatrzenie w nośniki
energii i wodę oraz organizuje recyklingu i utylizacji odpadów w działalności logistycznej.
UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:
• Organizuje dostawy zapasów oraz sporządza dokumentację obrotu magazynowego.
• Dobiera właściwa metodę składowania zapasów w magazynie.
• Wyodrębnia i analizuje koszty logistyczne.
• Organizuje proces dystrybucji dobierając odpowiednia metodę.
• Organizuje logistykę miejską oraz gospodarkę odpadami
W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:
AU.22. Obsługa magazynów;
AU.32. Organizacja transportu.
ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:
Absolwent jest dobrze przygotowany do kontynuowania nauki na studiach kształcących w kierunku
logistyka oraz pokrewnych np. transport i spedycja. Absolwenci, którzy po uzyskaniu dyplomu chcą
pojąć pracę mogą ją znaleźć w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych, usługowych,
centrach dystrybucji, w firmach transportowo-spedycyjnych i jednostkach samorządu terytorialnego.
Pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi,
magazynierzy, specjaliści do spraw sprzedaży. Ci, którzy wolą pracować na własny rachunek mogą
otworzyć własną firmę transportową, spedycyjną lub hurtownię.

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH

INFORMACJE O ZAWODZIE
Technik lotniskowych służb operacyjnych to jeden z nowych zawodów w stale rozwijającym się
sektorze lotniczym. Osoby wykonujące ten zawód w przyszłości, będą współpracowały ze służbami
ruchu lotniczego, i zabezpieczającymi operacje lotnicze, a także z pozostałymi użytkownikami
lotniska. Technik lotniskowych służb operacyjnych planuje, koordynuje i przekazuje informacje
kontrolerowi ruchu lotniczego zapewniające bezpieczne funkcjonowanie operacyjne lotniska.
Współpraca z wieloma firmami, Portem Lotniczym w Katowicach-Pyrzowicach oraz uczelniami

znajdującymi się w naszym rejonie umożliwi poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych z
zawodem.
ZADANIA I CZYNNOŚCI
Zadaniem technika lotniskowych służb operacyjnych jest:
• Prowadzenie nadzoru nad bezpieczeństwem użytkowania i utrzymaniem gotowości
eksploatacyjnej lotniska oraz obsługi samolotów, pilotów i pasażerów.
• Informowanie użytkowników lotniska o zmianie warunków operacyjnych na lotnisku mających
wpływ na bezpieczne wykonywanie operacji lotniczych.
UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA
• Pełnienie funkcji koordynatora ruchu lotniczego, dyżurnego zarządzania operacyjnego portem
lotniczym po odpowiednim doświadczeniu i uzyskaniu wymaganych kwalifikacji
i certyfikatów.
• Współpraca z cywilnymi i wojskowymi organami służb ruchu lotniczego w sprawach dotyczących
warunków lotu statków powietrznych.
• Zapewnienie ciągłości informacji powietrznej służby informacji powietrznej z zachowaniem
ustalonych procedur i instrukcji operacyjnych.
• Pozyskiwanie i analizowanie informacji dotyczących uwarunkowań proceduralnych i
meteorologicznych stanowiących o prawidłowym i płynnym przepływie ruchu lotniczego.
• Sporządzanie dokumentów związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów;
• Prowadzenie ewidencji planowanych i wykonywanych lotów nadlotniskowych, przelotów
międzynarodowych i innych operacji lotniczych.
W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE
AU.37. Obsługa operacyjna portu lotniczego;
AU.38. Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej.
ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ
Technik lotniskowych służb operacyjnych należy do zawodów usługowych. Absolwent może podjąć
pracę w:
1) terminalach lotniczych,;
2) przedsiębiorstwach, lotniczych,;
3) agencjach obsługi portów lotniczych;
Absolwent jest także przygotowany do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych.

TECHNIK MECHATRONIK

INFORMACJE O ZAWODZIE:
TECHNIK MECHATRONIK jest zawodem interdyscyplinarnym, łączącym zawód MECHAnika oraz
elekTRONIKA. Mechatronika - to dziedzina techniki, wymagająca znajomości zagadnień z zakresu:
mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i informatyki. Kandydat do zawodu powinien więc interesować
się zagadnieniami ogólnotechnicznymi i przedmiotami ścisłymi oraz informatyką.
Uczniowie mają do dyspozycji warsztaty szkolne oraz specjalistyczne pracownie wyposażone w
nowoczesne obrabiarki CNC, maszyny i urządzenia związane z zawodem technik mechatronik.
ZADANIA I CZYNNOŚCI:
W związku z pojawieniem się nowoczesnych technologii w przemyśle, MECHATRONIK jest aktualnie
bardzo atrakcyjnym zawodem poszukiwanym na rynku pracy. Zakres przyszłych zadań zawodowych
obejmuje produkcję, obsługę i naprawę, wkraczających obecnie do wszystkich dziedzin życia,
współczesnych programowanych i sterowanych urządzeń mechanicznych. Sprzęt AGD, samochody,
windy, urządzenia klimatyzacji, obrabiarki sterowane numerycznie, to przykłady rozwiązań
mechatronicznych.

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:
• projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych
• obsługa i programowanie robotów przemysłowych
• automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych
• projektowanie i serwis układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych
• obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
• diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych
• montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych
W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych;
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.
ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:
Absolwenci technikum mechatronicznego mogą być zatrudnieni w zakładach o zautomatyzowanym i
zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania,
serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych na stanowiskach: konstruktora, technologa,
programisty lub operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, mistrza, kierownika działu
obsługi i napraw, specjalisty d/s handlu sprzętem mechatronicznym powszechnego użytku, diagnosty
i serwisanta.

TECHNIK MECHANIK

INFORMACJE O ZAWODZIE:
To jeden z najpopularniejszych kierunków kształcenia zawodowego, realizowany ze zmianami
uwzględniającymi postęp technologiczny już od wielu lat. Zakres zadań zawodowych technika
mechanika jest bardzo obszerny i zróżnicowany. Kandydat do zawodu powinien wykazywać

zainteresowania zagadnieniami ogólnotechnicznymi i przedmiotami ścisłymi. Uczniowie mają do
dyspozycji warsztaty szkolne oraz specjalistyczne pracownie wyposażone w nowoczesne obrabiarki
CNC, maszyny i urządzenia związane z zawodem technik mechanik.
ZADANIA I CZYNNOŚCI:
Technicy mechanicy nadzorują pracę robotników, wspomagają pracę inżynierów lub samodzielnie
wykonują wyodrębnione zadania we wszystkich obszarach działalności gospodarczej związanej z
projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych.
UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:
•
•
•
•
•

wytwarzanie części maszyn i urządzeń;
dokonywanie montażu maszyn i urządzeń;
instalowanie i uruchamiania maszyn i urządzeń;
obsługiwanie maszyn i urządzeń;
organizowanie procesu produkcji.

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:
MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń albo MG.19. Użytkowanie obrabiarek
skrawających, albo MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i
narzędzi;
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.
ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:
Technik mechanik to kierunek, który przygotowuje absolwentów do wykonywania zadań i
obowiązków związanych z nowoczesnymi technologiami we wszystkich gałęziach przemysłu. Jest to
także dobre przygotowanie do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach technicznych.

TECHNIK MECHANIK LOTNICZY
INFORMACJE O ZAWODZIE:
Dynamiczny rozwój lotnictwa do którego w znaczny sposób przyczynił się spadek cen biletów
lotniczych a co się z tym wiąże dostępność tego środka transportu dla każdego, pociąga za sobą
zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel obsługi naziemnej – mechaników lotniczych. Technik
mechanik lotniczy w trakcie swojej kariery zawodowej wielokrotnie zasiada w ławach szkolnych
zdobywając zdobywając kolejne uprawnienia, ale najpierw musi wykonać pierwszy krok, podjąć
decyzję o rozpoczęciu nauki na kierunku technik mechanik lotniczy gdzie zdobędzie wiedzę
podstawową nt budowy i eksploatacji statku powietrznego, silnika lotniczego oraz wyposażenia
znajdującego się na pokładzie statku powietrznego.
ZADANIA ZAWODOWE:
Mechanik lotniczy odpowiedzialny jest za dopuszczenie do lotu statku powietrznego który
jest sprawny, ma wykonane wszystkie niezbędne czynności obsługowe oraz posiada kompletną
dokumentację wymaganą do wykonania lotu więc musi posiadać wiedzę i wykonuje zadania:
• Prawo i przepisy lotnicze krajowe i europejskie
• Obsługuje statki powietrzne
• Poświadcza wykonaną obsługę w dokumentacji statku powietrznego
• Poświadcza obsługi wykonane przez grupę mechaników
• Zna procedury obowiązujące w organizacji obsługowej

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:
•

•

Obsługa statku powietrznego
 ocena stanu technicznego statków powietrznych
 czytanie dokumentacji statku powietrznego
 wykonywanie obsługi liniowej statku powietrznego
 wykonywanie obsługi hangarowej statku powietrznego
Poświadczanie wykonanej obsługi w dokumentacji statku powietrznego

W RAMACH ZAWODU UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJĘ:
MG.31. Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych.
ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:
Technik mechanik zajmujący się obsługą techniczną statków powietrznych może być zatrudniony w
organizacjach obsługowych zatwierdzonych wg odpowiednich przepisów, które zlokalizowane są na
lotniskach komunikacyjnych jak również na lotniskach aeroklubowych (sportowych). Może również
znaleźć zatrudnienie w zakładach produkcyjnych przemysłu lotniczego, służbach technicznych
lotnictwa państwowego, służbach inżynieryjno-lotniczych Sił Powietrznych, Lotnictwa Wojsk
Lądowych i Marynarki Wojennej - jako żołnierze zawodowi i kontraktowi, w lotnictwie Straży
Granicznej, Policji i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – jako personel obsługi technicznej.

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

INFORMACJE O ZAWODZIE:
Technik pojazdów samochodowych to kierunek dla młodych ludzi, który ma ich przygotować do pracy
w szeroko pojętej dziedzinie motoryzacji. Kształci specjalistów z zakresu naprawy i eksploatacji
pojazdów samochodowych, metod nowoczesnej diagnostyki komputerowej oraz zaawansowanych
systemów elektroniki pojazdowej. Uczniowie mają do dyspozycji warsztaty szkolne wyposażone w

nowoczesne urządzenia diagnostyczno-kontrolne wraz z bogatym-ćwiczebnym parkiem
samochodowym.
ZADANIA I CZYNNOŚCI:
Głównym celem pracy technika pojazdów samochodowych jest planowanie a następnie
wykonywanie diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych, a także uczestniczenie w ich
procesie wytwarzania i użytkowania z użyciem określonych maszyn i urządzeń.
UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:
• organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
• wykonywanie napraw pojazdów samochodowych
• prowadzenie usług motoryzacyjnych
• sprzedaż pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych
• prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych
• kierowanie pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy
kategorii B.
W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:
MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów
samochodowych albo
MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.
ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:
Zdobywając zawód technika pojazdów samochodowych możesz podjąć pracę w stacjach obsługi
pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych naprawczych pojazdów samochodowych,
stacjach kontroli pojazdów, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, instytucjach
zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami, instytucjach zajmujących się
ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym czy przedsiębiorstwach
doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.
Absolwenci tego typu szkoły mogą kontynuować naukę w szkołach policealnych lub studiach
wyższych.

INFORMACJE O ZAWODZIE:

TECHNIK SPEDYTOR

Transport i spedycja należą do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Technicy spedytorzy
należą do grupy poszukiwanych pracowników. Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu
towarów w kraju i za granicą. Spedytorem może być tylko ten, kto zawodowo i za wynagrodzeniem,
w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie, na rachunek zleceniodawcy, podejmuje się
wysyłania lub odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z jej przewozem. Spedytor może
pełnić funkcje kierownika i podwładnego. Czas pracy uzależniony jest od liczby i rodzaju zleceń.
ZADANIA I CZYNNOŚCI:
Do zadań spedytora należy:
• Organizowanie przewozów, które polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących
transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi.

• Wypełnianie dokumentów oraz organizacja odpraw celnych w przypadku eksportu oraz importu
towarów.
• Ubezpieczenie towaru, opracowanie instrukcji wysyłkowych , sporządzanie i kompletowanie
dokumentów przewozowych oraz innych wymaganych przepisami importera, eksportera oraz
państw tranzytowych.
• Organizowanie załadunku i wyładunku towarów oraz nadzorowanie i monitorowanie całego
procesu przewozowego i operacji przeładunkowych.
• Organizowanie czasowego przechowywania i magazynowanie ładunków na zlecenie klienta.

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:
•
•
•
•

planowanie i organizowanie prac związanych z przewozem ładunków,
prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych,
prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz
zagranicznymi,
wykonywanie prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego.

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:
AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.
ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:
- Absolwent technikum może pracować w przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych,
logistycznych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych oraz we wszystkich
przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary oraz w hurtowniach
zaopatrujących placówki handlowe. Jego obszar działań obejmuje transport samochodowy,
kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy i intermodalny.
- Absolwent technikum jest dobrze przygotowany do kontynuowania nauki.

TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO
INFORMACJE O ZAWODZIE:
Zauważalny w ostatnich latach intensywny rozwój transpotru kolejowego do którego w
znaczny sposób przyczyniły się środki pozyskane z Uni Europejskiej, pociąga za sobą zapotrzebowanie
na wykwalifikowany personel obsługi urządzeń infrastruktury kolejowej – techników transportu .
Technik transportu kolejowego w trakcie swojej kariery zawodowej profesjonalnie i odpowiedzialnie
prowadzi ruch kolejowy w poczuciu odpowiedialności za ludzi i przewożone mienie klientów. Jednak
zanim podejmie samodzielną i odpowiedzialną pracę musi najpierw podjąć decyzję o rozpoczęciu
nauki na kierunku technik transportu kolejowego, gdzie zdobędzie podstawową wiedzę o
kolejnictwie, infrastrukturze związanej z torami kolejowymi, bezpiecznymi sposbami prowadzenia
ruchu i logistyce kolejowej.
ZADANIA ZAWODOWE:
Technik transportu kolejowego odpowiedzialny jest za bezpieczne prowadzenie ruchu
kolejowego. Wykorzystując urządzenia sterowania ruchem kolejowym i prowadząc dokumentację
techniczno ruchową może sprostać temu odpowiedzialnemu zadaniu. Pondto w swoim miejscu pracy
technik transoprtu musi być otwary na stosowanie ciągle udoskonalanych procedur zawodowych. U
podstaw tych umiejętności zasadza się wiedza z zakresu:
• Prawa i przepisów kolejowych krajowych i europejskich

• Obsługi urządzeń sterowania ruchem kolejowym
• Budowy taboru kolejowego
• Infrastruktury kolejowej

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:
•
•
•

Organizacja ruchu kolejowego
Bezpieczne prowadzenie pociągów na stacjach i przyległych szlakach
Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

W RAMACH ZAWODU UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJĘ:
AU.46. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów;
AU.47. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych.

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ ABSOLWENTA:
Możliwości zatrudnienia: Technik transportu kolejowego zajmujący się organizacją ruchu
kolejowego, bezpiecznym prowadzeniem pociągów na stacjach i przyległych szlakach oraz
planowaniem i realizacją przewozów kolejowych może być zatrudniony u pracodawców grupy PKP i u
przewoźników kolejowych. Absolwenci tego kierunku są mile widziani nie tylko u głównego zarządcy
infrastruktury kolejowej w przedsiębiorstwie PKP Polskie Linie Kolejowe ale też kolejach piaskowych i
na licznych bocznicach. Ponadto technicy transportu kolejowego znajdują zatrudnienie u licznych
przewoźników kolejowych.

