Poznaj zawody w ZSZ „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej
Nauka w Zespole Szkół Zawodowych „Sztygarka” im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej
prowadzona jest w:

Branżowej Szkole I stopnia nr 3
(z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej) w zawodach:





mechanik pojazdów samochodowych,
blacharz samochodowy,
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
magazynier – logistyk (nowy zawód).

_________________________________________________________________________________________
Nasza placówka posiada specjalistyczną bazę dydaktyczną dedykowaną nauczanym kierunkom zarówno
w zakresie przedmiotów teoretycznych jak i praktycznej nauki zawodu.
Równolegle zapewniamy kształcenie w zakresie praktycznej nauki zawodu w oparciu o współpracę
z czołowymi pracodawcami w poszczególnych branżach i zawodach, gdzie nasi uczniowie odbywają praktyki
długoterminowe.
Współpracując z firmami zewnętrznymi organizujemy szkolenia z zakresu praktycznej nauki zawodu
prowadzone przez fachowców z zewnątrz, przystępujemy do projektów unijnych m.in. Erasmus+.
Więcej informacji na stronie www.sztygarka.eu
_________________________________________________________________________________________
MAGAZYNIER - LOGISTYK
CHARAKTER PRACY
Praca odbywa się głównie w halach magazynowych handlowych i przemysłowych. Do zadań
magazyniera – logistyka należy kontrola jakości i ilości towaru przyjmowanego i wydawanego, rozmieszczanie
go w magazynie, dokonywanie na bieżąco inwentaryzacji towaru, przechowywanie i jego zabezpieczanie
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP, utrzymywanie porządku w pomieszczeniach
magazynowych.
CZYM SIĘ ZAJMUJE MAGAZYNIER – LOGISTYK ?







przyjmuje i wydaje towary z magazynu,
przechowuje towary w magazynie,
ponosi odpowiedzialność za towar zgromadzony w magazynie,
prowadzi dokumentację magazynową,
obsługuje zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie logistyczne i dystrybucję,
organizuje procesy przedprodukcyjne.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA






magazyny,
centra logistyczne,
terminale kontenerowe,
centra dystrybucyjne,
firmy produkcyjne oraz handlowe i usługowe

_________________________________________________________________________________________
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
CHARAKTER PRACY
Praca odbywa się głównie w pomieszczeniach, warsztatach, halach produkcyjnych. Praca mechanika jest
pracą fizyczną, polegającą na wykonywaniu powtarzających się czynności. Zdarzają się również usterki
nietypowe, odbiegające od schematu. Jest to praca z przedmiotami, ale istotna jest też umiejętność współpracy
z ludźmi, praca indywidualna (warsztat usługowy) oraz w zespole (np. w fabryce).
CZYM SIĘ ZAJMUJE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ?






przyjmuje pojazdy samochodowe do naprawy i diagnozuje je za pomocą specjalistycznego sprzętu,
ustala i usuwa usterki w zespołach i układach pojazdów,
naprawia i reguluje zespoły i podzespoły pojazdu (silnik, skrzynię biegów, sprzęgło, układ hamulcowy,
kierowniczy, zawieszenie),
dorabia i dopasowuje części,
wykonuje rozliczenie kosztów obsługi i napraw.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA








warsztaty i serwisy samochodowe,
stacje obsługi i kontroli pojazdów,
autoryzowane stacje obsługi,
fabryki samochodów,
zakłady produkujące części zamienne do samochodów,
placówki handlu samochodami,
możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

_________________________________________________________________________________________
BLACHARZ SAMOCHODOWY

CHARAKTER PRACY
Praca odbywa się głównie w pomieszczeniach, warsztatach, halach produkcyjnych. Praca blacharza
samochodowego polega na przygotowaniu pojazdu do naprawy, wykonaniu naprawy blacharskiej lub wymianie
uszkodzonych elementów pojazdu. Blacharz pracuje zwykle przez 8 godzin w systemie jednozmianowym.
CZYM SIĘ ZAJMUJE BLACHARZ SAMOCHODOWY?






przygotowuje pojazdy do napraw nadwozia,
wykonuje naprawy nadwozia z wykorzystaniem urządzeń pomiarowych i naprawczych,
wykonuje operacje obróbki ręcznej i mechanicznej blach,
wykonuje konserwację antykorozyjną nadwozi,
współpracuje z mechanikiem i lakiernikiem .

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA








warsztaty i serwisy samochodowe,
stacje obsługi i kontroli pojazdów,
autoryzowane stacje obsługi,
fabryki samochodów,
zakłady produkujące części zamienne do samochodów,
placówki handlu samochodami
możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

_________________________________________________________________________________________

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
CHARAKTER PRACY
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód bardzo wszechstronny, który daje
kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych w budownictwie, np.: malarskich, tapeciarskich,
tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych. W chwili obecnej budownictwo bardzo dynamicznie się rozwija i na
rynku pracy brakuje fachowców.
CZYM SIĘ ZAJMUJE MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE?






czyta projekt budowlany i rysunek techniczny,
oblicza zapotrzebowanie na materiały,
montuje ściany działowe,
zabudowuje poddasza,







zawiesza sufity podwieszane,
wykonuje podłogi,
przygotowuje i układa okładziny zewnętrzne i wewnętrzne,
wykonuje roboty malarskie i tapeciarskie,
wykonuje roboty remontowe, rozbiórkowe i naprawcze.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA





firmy zajmujące się wykończeniem wnętrz,
budownictwo przemysłowe,
własna firma,
jako przedstawiciel handlowy branży budowlanej.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
"SZTYGARKA" im. St. Staszica
41 - 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Legionów Polskich 69
tel.(32) 262-25-04
e-mail: sztygarka@poczta.fm
www.sztygarka.eu

