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MECHANIK – MONTER MASZYN 
                           I URZĄDZEŃ
Nauczysz się przeglądów, konserwacji i naprawy różnego ro-
dzaju maszyn i urządzeń, a także obróbki ręcznej i pracy z wy-
korzystaniem narzędzi i przyrządów ślusarskich, monterskich 
oraz specjalistycznych. Poznasz zasady budowy maszyn, na-
uczysz się wykorzystywać w pracy dokumentację technicz-
ną, rysunki i schematy. Bedziesz wiedział jak rozmontować  
i zmontować maszynę, poszukać usterki a następnie wyko-
nać naprawę i przeprowadzić próby po naprawie. Jest to 
uniwersalny kierunek oferujący najszersze perspektywy za-
trudnienia, ponieważ każdy zakład, który posiada maszyny, 
potrzebuje mechaników, którzy będą się zajmowali konser-
wacją i naprawami tych maszyn.

MECHANIK PRECYZYJNY
Nauczysz się montować, uruchamiać, użytkować, konser-
wować, naprawiać urządzenia precyzyjne wykorzystując 
wiedzę związaną z mechaniką, elektrotechniką, pneumaty-
ką, hydrauliką. Monitorować pracę urządzeń precyzyjnych, 
oceniać jakość wykonywanych prac, organizować własne 
miejsce pracy oraz podległych pracowników zgodnie  
z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, 
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, ergo-
nomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
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TECHNIK REKLAMY

TECHNIK KSIĘGARSTWA

TECHNIK SPAWALNICTWA

Naukę zawodu odbędziesz w atelier fotograficznym, laboratorium i w ple-
nerze. Własne zdjęcia profesjonalne i artystyczne nauczysz się kompute-
rowo obrabiać i przygotowywać do publikacji. Nauczysz się też fotogra-
fii analogowej w ciemni. Nauka multimediów – od animacji, składania 
filmów, tworzenia projektów reklamy, grafiki i druku – pozwoli zdobyć pracę  
w agencjach fotograficznych, reklamowych, filmowych lub na podjęcie 
studiów w tym zakresie. Może też być podstawą stworzenia własnej firmy. 

Nauczysz się przygotowywać i przeprowadzać kampanie reklamowe oraz sprze-
dawać usługi i produkty reklamowe. Począwszy od wiedzy z zakresu marketin-
gu i public relations, nawiązywania kontaktu z klientem, rozpoznawaniem jego 
potrzeb staniesz się też designerem i grafikiem komputerowym, który tworzy: 
ulotki, plakaty, opakowania, filmy reklamowe. Nauczysz się opracowywać ma-
teriały przy wykorzystaniu graficznych programów komputerowych. Będziesz  
też przygotowany do podjęcia studiów w tym zakresie.

Technik księgarstwa zajmuje się organizacją sprzedaży, promowaniem ksią-
żek i wydawnictw krajowych oraz zagranicznych, w tym książek elektronicz-
nych; podejmuje współpracę z instytucjami kulturalno-oświatowymi. Praca: 
firmy zajmujące się opracowywaniem, promowaniem i sprzedażą książek, 
albumów, broszur, map, płyt CD, DVD, gier komputerowych, reprodukcji dzieł 
sztuki. Praca księgarza polega na łączeniu działalności handlowej w sferze: wy-
dawca-odbiorca z szeroko pojętą kulturą.

Technik spawalnictwa to obecnie bardzo ceniony i poszukiwany za-
wód na rynku pracy. Zajmuje się łączeniem materiałów różnymi me-
todami spawalnicznymi, ale również montażem, naprawami oraz kon-
serwacją maszyn i urządzeń. Jako absolwent technikum będziesz umiał 
projektować technologiczne procesy spawania oraz organizować, nadzorować  
i wykonywać prace związane z projektowaniem, wytwarzaniem i wykonywa-
niem połączeń spawanych. 
 

FOTOGRAF
Nauczysz się fotografowania i obróbki zdjęć: portretowych, legityma-
cyjnych, reklamowych, reportażowo-prasowych, dokumentacyjnych, 
fotokopii pism i dokumentów. Nauczysz się odświeżania starych foto-
grafii, retuszu, fotomontażu, przygotowania do publikacji w druku lub  
w Internecie oraz obsługi sprzętu związanego z fotografią analogową  
i cyfrową. Praktyczną naukę będziesz odbywał w studio fotograficznym, 
ciemni i na licznych plenerach.

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

Będziesz potrafił opracowywać, uruchamiać i obsługiwać własne programy 
napisane w jednym z wielu możliwych języków programowania (u nas C++, 
Python, PHP, JavaScript) oraz przystosowywać je na potrzeby zakładu pracy. 
Udoskonalisz swoją wiedzę z zakresu obsługi komputerów typu PC i urządzeń 
mobilnych. Będziesz projektował i wykonywał bazy danych i umiał nimi admi-
nistrować. Nauczysz się dobierać konfigurację sprzętu i oprogramowania kom-
puterowego oraz obsługiwać sieci komputerowe i nadzorować ich pracę. 
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TECHNIK MECHANIK LOTNICZY
Będziesz uczył się rozwiązywania problemów technicznych w lotnictwie.  Wie-
dza teoretyczna oraz praktyka zdobyta np. na lotniskach w Warszawie (Lot 
Aircraft Maintenance Services) i Katowicach-Pyrzowicach (Linetech) przygo-
tują cię do wykonywania obowiązków mechanika lotniczego. W ramach kształ-
cenia nabędziesz również wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, 
budowy, remontów, konserwacji i eksploatacji statków powietrznych, co umoż-
liwi ci bardzo dobrą orientację w zagadnieniach techniki, szczególnie lotniczej. 
Absolwenci tego kierunku studiują między innymi na wydziałach lotnictwa  
i pilotażu uczelni cywilnych i wojskowych lub pracują przy obsłudze samolotów.  

TECHNIK MECHANIK
Nauczysz się pracy na obrabiarkach skrawających oraz obsługi i monta-
żu maszyn i urządzeń. Poznasz podstawy rysunku technicznego, zasady 
budowy maszyn i technologię mechaniczną. Będziesz wykonywać ry-
sunki techniczne posługując się systemem CAD, przeprowadzać kom-
puterową symulację obróbki w systemie CAM i programować obróbkę 
np. na sterowanej komputerowo tokarce CNC lub planować  naprawę 
takiej obrabiarki. Absolwenci mogą pracować przy maszynach, ale naj-
częściej znajdują zatrudnienie jako brygadziści lub mistrzowie. Są też 
przygotowani do podjęcia studiów na kierunkach mechanicznych.

Nauczysz się obsługiwać różne typy maszyn: tokarek, frezarek, wiertarek  
i innych obrabiarek skrawających oraz wykonać na tych obrabiarkach de-
tale na podstawie rysunku technicznego. Będziesz posiadał wiedzę teore-
tyczną i praktyczną o budowie maszyn,technologii ogólnej, obróbce ręcz-
nej i maszynowej oraz o funkcjonowaniu działów pomocniczych takich jak 
narzędziownia czy spawalnia. Będziesz potrafił przeprowadzić kompute-
rową symulację obróbki w systemie CAM oraz obsłużyć i zaprogramować 
nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie CNC.  Podejmiesz pracę  
w dowolnej firmie, w której występuje obróbka skrawaniem.

SPRZEDAWCA
Będziesz mógł podjąć pracę w różnych punktach sprzedaży. Szko-
ła wyposaży Cię w umiejętności, dzięki którym będziesz mógł pro-
wadzić własne punkty sprzedaży. W trakcie nauki zgłębisz wiedzę  
w zakresie organizacji sprzedaży, promocji towarów, towaroznawstwa oraz 
obsługi sprzętu komputerowego, w tym również kas fiskalnych. Zajęcia 
praktyczne odbywają w placówkach handlowych na terenie Bielska-Białej 
i okolic. 

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

ŚLUSARZ 
Celem pracy ślusarza jest budowa prostych konstrukcji lub konser-
wacja i naprawa prostych mechanizmów i wyrobów metalowych.  
W zależności od rodzaju wykonywanych prac, ślusarze specjalizują się  
w określonych kierunkach. Ślusarze znajdują zatrudnienie w zakła-
dach przemysłu maszynowego, warsztatach samochodowych, budo-
wach, firmach sanitarnych i instalacyjno-grzewczych, serwisach na-
prawy sprzętu domowego, pracowniach ślusarstwa artystycznego.

Nauczysz się wykonywać przeglądy, konserwacje i naprawy różnego ro-
dzaju maszyn i urządzeń z wykorzystaniem narzędzi i przyrządów ślusar-
skich, monterskich oraz specjalistycznych. Podejmiesz się sprawdzania 
stanu technicznego maszyn i urządzeń, kontrolowania i regulowania  
w czasie prób po wykonanej naprawie i montażu maszyny lub urządzenia. 

MECHANIK AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ 
I URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH

TECHNIK INFORMATYK


