
 

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

 

ELEKTROMECHANIK 

Szkołę branżową powinni wybierać ci, którzy wiedzą na pewno, że chcą pracować w konkretnym zawodzie 

i chcą go zdobyć jak najszybciej. To szkoła dla osób, które zupełnie nie widzą potrzeby kończenia studiów 

wyższych i tych , co chcą mniej się uczyć. To szkoła dla  odpowiedzialnych ludzi, , którzy  kochają to co 

robią i będą świetnymi fachowcami w swoim zawodzie. Pracodawcy czekają na takich fachowców.  Przed 

wyborem zawodu warto zatem sprawdzić jakie zawody są poszukiwane. Zawód ELEKTROMECHANIK – 

to jeden z takich zawodów !  To zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości 

samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Przemysł elektryczny należy do intensywnie 

rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Elektromechanicy należą do grupy poszukiwanych 

pracowników. Interesujesz się naprawą urządzeń elektrycznych, np. silników elektrycznych, urządzeń 

sygnalizacyjnych,  sprzętu AGD (pralki, odkurzacze, żelazka i inne). Chciałbyś  wykonywać instalacje 

przełączające te urządzenia pod wysokie napięcie  TO ZAWÓD DLA CIEBIE. 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE: 

ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych. 

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE:  

• montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji medycznej,  

• obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych, 

• ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów, 

• montowanie układów sterowania, regulacje i zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych na 

podstawie  dokumentacji technicznej 

 

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE: 

• pożądane cechy  charakteru: komunikatywność, cierpliwość,  dokładność, kreatywność,  spostrzegawczość 

– niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych, 

• zainteresowania techniczne, wysoka sprawność manualna, wyobraźnia przestrzenna, wyobraźnia 

konstrukcyjna i techniczna, zdolność podejmowania decyzji,  podzielność uwagi, gotowość do ciągłej 

nauki, gotowość do pracy w szybkim tempie,  gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych– 

niezbędne podczas codziennej pracy  i wykonywaniu powierzonych obowiązków, 

MOZLIWOŚCI PRACY W ZAWODZIE: 

 • w przedsiębiorstwach przemysłowych, • w firmach usługowych (naprawa sprzętu elektrycznego: maszyny 

elektryczne, urządzenia elektryczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku), • w zakładach 

energetycznych i w elektrowniach, • w przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny oraz 

urządzenia elektroenergetyczne, • we własnej firmie  

KSZTAŁCENIE OGÓLNE I ZAWODOWE: 

• kształcenia ogólne  odbywa się w ZSZiOiPPP (w klasie I – 3 dni, w klasie II – 3 dni, w klasie III – 3 dni w 

tygodniu),  

• praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają w wybranych przez siebie firmach, jako pracownicy 

młodociani (podpisując umowę z pracodawcą). W  klasie I – 2 dni, w klasie II – 2 dni, w III – 2 dni w 

tygodniu. , 

• przedmiotów zawodowych teoretycznych uczniowie uczą się na miesięcznych kursach   dokształcających, 

• młodociany pracownik zatrudniony w celu nauki zawodu posiada wszystkie prawa wynikające z Kodeksu 

Pracy, w tym prawo do: wynagrodzenia,  ubezpieczenia społecznego, urlopu, bezpłatnej opieki lekarskiej, 

wyposażenia w odzież roboczą oraz ochronną 

KONTYNUOWANIE NAUKI: 

Absolwenci BS I stopnia w celu zdobycia wykształcenia średniego  mogą kontynuować naukę w Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych ( począwszy od klasy II)  lub podjąć pracę. 

 

Absolwenci Szkoły Branżowej I i II stopnia mogą też poszerzać lub uzupełniać kwalifikacje zawodowe na 

Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. 

 

 


