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W MECHANIKU możesz kształcić się w wielu zawodach:
Technik
pojazdów
samochodowych,
Technik
mechatronik, Technik mechanik, Technik logistyk,
Technik spedytor, Technik automatyk, Technik
robotyk, Technik spawalnictwa… Mechanik pojazdów
samochodowych,
Elektromechanik
pojazdów
samochodowych, Kierowca mechanik, Lakiernik, Mechanik monter maszyn
i urządzeń.
Szeroki wachlarz propozycji – każdy znajdzie coś dla siebie – to pewne!!!
Zawsze marzyłeś o tym, żeby móc samodzielnie naprawić zepsute auto?
Zdiagnozować usterkę i umieć ją usunąć? Zazdrościłeś właścicielom ich świetnie
funkcjonujących warsztatów samochodowych? Teraz wszystko w zasięgu Twojej
ręki! Technik pojazdów samochodowych. Ten profil nauki jest stworzony właśnie
dla Ciebie!
Gdy zakończysz naukę, będziesz przygotowany do wykonywania wielu zadań.
Będziesz umiał zarówno diagnozować stan techniczny pojazdów samochodowych,
jak obsługiwać je i naprawiać. Na pewno będziesz atrakcyjnym kandydatem dla
pracodawców! A może będziesz zarządzał własnym salonem samochodowych?
Będziesz również świetnie przygotowany, by kontynuować naukę na wielu
kierunkach technicznych.

Rozejrzyj się wokół siebie !!! Otaczają cię różnorodne, (wszechobecne)
maszyny, które wykonują za Ciebie różne czynności? Każda maszyna potrzebuje
swojego mechanika, serwisanta i opiekuna! Technik mechanik jest właśnie
specjalistą do obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń, do wykonywania prac
projektowych, produkcyjnych oraz remontowo – instalacyjnych maszyn i urządzeń
technicznych. To atrakcyjny zawód o bardzo długiej historii i szerokim
zapotrzebowaniu na rynku pracy, głównie ze względu na wszechstronność,
obejmującą rozległy zakres wiedzy i umiejętności zawodowych.
A jeśli w przyszłości chciałbyś zostać stróżem prawa, a już teraz z pasją oglądasz
filmy kryminalne, rozwiązujesz zagadki i tropisz przestępców w grach
komputerowych… Ułatwimy Ci kontakt z realnymi działaniami w naszej szkole - w
klasie Technik
mechanik
masz
dodatkowe
zajęcia
w
profilu
policyjnym zapraszamy!!! W ramach zajęć dodatkowych gwarantujemy program
wzbogacony
o
elementy
prawa
karnego
i cywilnego, mechanoskopię, zajęcia praktyczne na strzelnicy oraz zajęcia
z samoobrony.
LUB

Morskie podróże zawsze były Twoim marzeniem? Wielkie okręty robiły na Tobie
wrażenie? Chciałeś poznawać świat… Wszystko przed Tobą! Wybierz Profil morski
w Mechaniku, a uzyskasz kwalifikacje z zakresie żeglarstwa sportowego,
motorowodniactwa sportowego. Zdobędziesz cztery certyfikaty bezpieczeństwa
i książeczkę żeglarską. A po ukończeniu szkoły – ahoj przygodo – możesz podjąć
pracę na statkach różnego typu, nawet na okrętach Marynarki Wojennej RP w dziale
maszynowym.

Technik spawalnictwa - to tak zwany „must have” sezonu!!! Dlatego też –
oferujemy Ci możliwość nauki nowego zawodu w Mechaniku!Pamiętając o tym, że
żadna gałąź przemysłu nie obejdzie się bez spawacza, przy okazji gwarantując, że to
praca ciekawa, dla ludzi kreatywnych, ludzi z pasją, obiecujemy, że po zdobyciu
kwalifikacji znajdziecie zatrudnienie zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Wykształcimy cenionych fachowców, którym nie będą obce współczesne technologie
pozwalające wykonywać konstrukcje z zastosowaniem technik CAD/CAM.
A jako absolwent, nie musisz się martwić o zatrudnienie  przygotujemy Cię do
wykonywania połączeń spawanych różnymi metodami spawalniczymi: spawanie
w osłonie gazów ochronnych MIG/MAG i TIG, spawanie gazowe, spawanie
elektryczne, do projektowania połączeń konstrukcyjnych oraz części maszyn przy
pomocy oprogramowania typu CAD, do naprawy i konserwacji elementów maszyn,
urządzeń i narzędzi oraz nadzorowania przebiegu wytwarzania konstrukcji
spawanych…
A pracę na pewno znajdziesz w budownictwie przemysłowym, przedsiębiorstwach
zajmujących się produkcją urządzeń technicznych, zakładach usługowonaprawczych jako specjalista z zakresu łączenia metali, na stanowiskach nadzoru
technicznego, jako technolog, konstruktor, organizator przebiegu procesów
wytwarzania maszyn i urządzeń oraz jako kontroler jakości, konserwator i
pracownik z zakresu utrzymania ruchu.

A może chciałbyś zaistnieć w najbardziej popularnej klasie Mechanika? Silna
grupa Technik mechatronik czeka właśnie na Ciebie! Projektowanie i wytwarzanie
części oraz zespołów maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik
komputerowych to siła przyszłości! Dołącz do tych, którzy będą ją kreować!
Dodatkowo gwarantujemy możliwość wyboru dodatkowego profilu strażackiego,
który oferuje specjalistyczne ćwiczenia z ratownictwa drogowego, szkolenia
w udzielaniu pierwszej pomocy oraz edukację pożarniczą prowadzoną przez
zawodowych strażaków.
Możemy również dać Ci szansę spojrzeć na wszystko z góry – profil lotniczy
to wspaniała szansa na zrealizowanie marzenia wielu z Was. Kto bowiem nie marzył
o tym, by wzbić się w powietrze i z lotu ptaka podziwiać świat… Jednak zanim się
to ziści i zanim zdobędziecie licencję pilota szybowców, nauczycie się obsługi
naziemnej samolotów, umiejętności w dziedzinie napraw zespołów i wyposażenia
samolotów.

TECHNIK ROBOTYK
Co powiesz na pracę na następujących stanowiskach: operator robotów
przemysłowych, programista robotów przemysłowych, konstruktor, technolog???
Może chcesz sprawować nadzór techniczny nad systemami zrobotyzowanymi???
Jeśli przemawiają do Ciebie takie propozycje – czekamy na Ciebie w Mechaniku!!!
To właśnie w naszej szkole, pod okiem najlepszej kadry zdobędziesz umiejętności
związane
z montażem, uruchamianiem, obsługą, programowaniem i eksploatacją systemów
robotyki. Będziesz umiał projektować układy sterowania robotów oraz diagnozować
je i konserwować.
Zostaniesz świetnie przygotowany do podjęcia atrakcyjnej i bardzo dobrze płatnej
pracy
w innowacyjnych przedsiębiorstwach różnych branż, wśród których automatyzacja
i robotyzacja procesów produkcyjnych decyduje o przewadze konkurencyjnej na
rynku pracy.

TECHNIK AUTOMATYK
– Marzysz o tym, by przyczynić się do szybkiego postępu cywilizacyjnego? Chcesz
mieć wpływ na tworzenie nowych maszyn i urządzeń, które ułatwiają życie oraz
przyspieszają procesy produkcyjne w przemyśle? Nie zastanawiaj się ani chwili –
poznaj rzeczywiste warunki pracy w zawodzie i naucz się, jak wykonywać,
uruchamiać, konserwować i eksploatować instalacje przemysłowe oraz, jak
programować i wykorzystywać sterowniki programowalne w tworzeniu
automatycznych linii produkcyjnych.
Nie obawiaj się, nauczysz się jeszcze wielu innych pożytecznych umiejętności,
a z nimi wyruszysz na podbój zakładów przemysłowych, firm instalujących układy
automatyki, warsztatów naprawy sprzętu automatyki, specjalnych placówek
handlujących urządzeniami automatyki oraz placówek badawczo-rozwojowych.
Na brak atrakcji i zajęć nie będziesz narzekać!!!

Technik logistyk – zawód zaprogramowany na Sukces. Może i Tobie nie jest obce
prognozowanie i planowanie zakupów, handlu elektronicznego? Tak, tak… Zakupy!
Kto ich nie lubi? Po ukończeniu nauki w klasie o tym profilu, będziesz gotowy
podjąć pracę w działach logistyki firm przemysłowych, usługowych i transportowospedycyjnych.
Jeśli chcesz mieć własną firmę i doskonale nią zarządzać, musisz wybrać klasę
kształcącą w zawodzie Technik spedytor. Nauczysz się, jak planować i organizować
pracę związaną z przewozem ładunków. Będziesz też wiedzieć, jak prowadzić

dokumentację związaną ze zleceniami transportowo-spedycyjnymi. Będziesz
trzymać rękę na pulsie - jak prawdziwy, znający się na wszystkich transportowych
tajemnicach, szef.
Wolisz działania praktyczne w terenie, na gruncie, który w przyszłości
będzie prawdopodobnie Twoim miejscem pracy? Oferujemy Ci możliwość
praktyk zawodowych u lokalnych pracodawców lub w Zespole Placówek
Oświatowych. Dwa dni w pracy i trzy dni w szkole – brzmi dobrze?
Zapraszamy!
Oferujemy kształcenie w zawodach: Mechanik pojazdów samochodowych,
Elektromechanik pojazdów samochodowych, Lakiernik, Kierowca mechanik,
Mechanik monter maszyn i urządzeń, Mechanik - operator pojazdów i maszyn
rolniczych, Mechatronik.

Wolisz spędzać czas rozwiązując problemy związane z funkcjonowaniem
auta? Odpoczywasz w garażu wymieniając części w zepsutym skuterze kumpla?
Mechanik pojazdów zawodowych to zawód dla Ciebie! Po zajęciach praktycznych
i teoretycznych w naszej szkole, na pewno staniesz się rozchwytywanym fachowcem,
a renoma Twego warsztatu będzie rozbrzmiewać wśród znajomych.
Kable, przewody, instalacje – dla wielu to przysłowiowa „czarna magia” – dla
Ciebie nie? Potrafisz sprawnie znaleźć usterkę i naprawić instalację elektryczną?
Elektromechanik pojazdów samochodowych to świetna opcja dla tych, którzy
lubią pracować z prądem! Ucz się z nami, a na pewno będziesz potrafił lokalizować i
usuwać uszkodzenia w układach elektronicznych pojazdów. Taką umiejętność
posiadają naprawdę nieliczni!!
Kto jest jednym najlepszych kolegów blacharza? Lakiernik!!! Przygotowanie
do tego zawodu również znajduje się w naszej ofercie. Ktoś przecież musi mieć
doskonałe oko i perfekcyjnie dobrać odcień lakieru, by pomalować część auta po
interwencji blacharza. Jednak samo oko to nie wszystko. My oferujemy zdobycie
umiejętności
w zakresie zabezpieczenia karoserii samochodu przed korozją, wygładzania
nadwozia z chropowatości, malowania podkładowego i obsługi nowoczesnych kabin
lakierniczych.
Każdy chłopak marzy, żeby podróżować po świecie w pięknej ciężarówce,
wożąc niebezpieczne ładunki!! Kierowca mechanik - to zawód najbardziej
poszukiwany na rynku pracy. Mając umiejętność prowadzenia pojazdów
samochodowych, wykonywania prac związanych z przewozem drogowym czy
wypełnianiem dokumentacji będziesz mógł pracować w firmach transportowych
bądź założysz własną firmę… Czujesz wiatr we włosach??!!
Trzeba umieć dbać o maszyny i umieć zapewnić im długie życie. To zadanie
dla Mechanika montera maszyn i urządzeń. Jeśli chcesz być odpowiedzialny
za konserwację i naprawę maszyn i urządzeń przemysłowych i budowlanych oraz
mechanizmów precyzyjnych i aparatury chemicznej, dbać o nie i tym samym
o przebieg szeregu procesów warunkujących pracę innych ludzi – zapraszamy
do MECHANIKA!

MECHANIK - OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH
Nadal odwracasz głowę, gdy usłyszysz warkot ciężkich maszyn rolniczych?
Traktory, ciągniki, kombajny… marzenie z dzieciństwa?! Zatem mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych to zawód dla Ciebie!!! Wszystkiego
nauczymy
Cię
w branżowej szkole I stopnia w ZSMiL w Słupsku. Przygotujemy Cię wykonywania
zadań związanych z użytkowaniem, obsługą i naprawami pojazdów i maszyn
rolniczych. Z nami będziesz miał możliwość poznania nowoczesnego sprzętu
rolniczego, który wykorzystywany jest do produkcji roślinnej i zwierzęcej,
prawidłowej eksploatacji, obsługi i naprawy pojazdów i maszyn rolniczych oraz
zapoznania
się
z prawidłowymi zasadami wykonywania prac polowych. Zdobędziesz prawo jazdy
w zakresie kategorii T i B oraz uzyskasz uprawnienia operatora kombajnów
zbożowych i stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Masz
szansę na dodatkowe certyfikaty np.: spawacza lub operatora wózka widłowego –
wszystko ramach dofinansowania ze środków unijnych.
Zastanawiasz się, gdzie będziesz mógł pracować? Miejsc i możliwości jest wiele:
przedsiębiorstwa technicznej obsługi wsi i rolnictwa oraz zakłady produkcyjne
maszyn rolniczych to tylko przystanek na drodze do samodzielnego podjęcia i
prowadzenia
działalności
gospodarczej
w
zakresie
świadczenia
usług
mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do
sprzętu rolniczego. Śmiało możesz też realizować marzenia o prowadzeniu
gospodarstwa rolnego!
Po ukończeniu I etapu możesz podjąć naukę w branżowej szkole II stopnia. Jej
ukończenie umożliwi Ci uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na
poziomie technika po zdaniu egzaminu zawodowego oraz uzyskanie świadectwa
dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację nauki na
studiach.

MECHATRONIK
Brzmi tajemniczo???
Tylko dla tych, którzy nie interesują się informatyką i elektroniką. Jeśli Ty
wykazujesz takie zainteresowania, chcesz je rozwijać i poszerzać swoją wiedzę o
elementy mechaniki, sterowania, automatyki czy robotyki – zapraszamy na pokład!!!
Nauczymy Cię, jak montować, uruchamiać oraz konserwować urządzenia i systemy
mechatroniczne, pneumatyczne i hydrauliczne, a później… pracodawcy sami będą
o Ciebie pytać 
Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu kwalifikacji możesz być serwisantem, monterem
podzespołów
i
urządzeń
mechatronicznych,
konserwatorem
urządzeń
mechatronicznych – znajdziesz pracę w zakładach produkcyjnych praktycznie
wszystkich branż. Możesz też zostać handlowcem – działać w hurtowniach,
sklepach, i działach sprzedaży lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

Po ukończeniu I etapu możesz podjąć naukę w branżowej szkole II stopnia. Jej
ukończenie umożliwi Ci uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na
poziomie technika po zdaniu egzaminu zawodowego oraz uzyskanie świadectwa
dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację nauki na
studiach.

