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Kształcimy i wychowujemy od 73 lat 
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oraz  Szkoły Branżowej I i II stopnia
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Oferta edukacyjna

Jest szkołą ponadpodstawową zapewniającą 
absolwentowi przygotowanie ogólne oraz przygotowanie 
zawodowe. 
Nauka w technikum trwa pięć lat, po których absolwent 
otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz po 
zdaniu egzaminu maturalnego świadectwo dojrzałości. 
W trakcie trwania nauki uczniowie w danym zawodzie 
zdają egzaminy z 2 kwalifikacji. Po zdaniu egzaminów z 
poszczególnych kwalifikacji uczeń otrzyma tytuł technika 
w wyuczonym zawodzie.

Technikum 
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Technik pojazdów samochodowych

Technik mechatronik

Technik budownictwa                         

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik spedytor

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

Szkoła kształci w następujących kierunkach:
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Technik pojazdów samochodowych

Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, 
naprawy i obsługę pojazdów samochodowych. 
Podejmuje pracę w fabrykach samochodów, 
stacjach obsługi, salonach samochodowych, 
serwisach usługowo – naprawczych, stacjach 
diagnostycznych,  warsztatach mechanicznych, 
punktach usługowo – rzemieślniczych oraz 
wszystkich gałęziach przemysłu.

W trakcie szkoły nauka jazdy samochodem – na 
prawo jazdy  kat.B.

Praktyka zawodowa trwa 4 tygodnie w zakładzie 
pracy.

Absolwenci w tym zawodzie są poszukiwani na rynku pracy



Technik pojazdów samochodowych



Technik pojazdów samochodowych - diagnosta
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Technik mechatronik

Łączy umiejętności mechanika, elektronika, informatyka i wielu 
pokrewnych dziedzin nauki do pracy z nowoczesnymi systemami 
automatyki i robotyki.
Testuje elementy, moduły i podzespoły mechatroniczne oraz 
oblicza ich parametry. 
Instaluje i uruchamia urządzenia oraz systemy mechatroniczne, 
dozorując ich właściwą pracę.

Absolwenci w tym zawodzie są poszukiwani na rynku pracy



Technik mechatronik
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Technik budownictwa

 posługuje się dokumentacją techniczną, wykonuje
szkice robocze i rysunki budowlane,

 przeprowadza inwentaryzację istniejących obiektów,
 projektuje elementy konstrukcyjne budowli,
 dobiera materiały, sprzęt, maszyny i urządzenia do

wykonania określonych prac,
 kieruje gospodarką materiałową i sprzętową w

procesie budowlanym,
 wykonuje podstawowe badania laboratoryjne

materiałów i wyrobów budowlanych,
 analizuje warunki gruntowe na podstawie

przeprowadzonego badania,
 wykonuje przedmiary i obmiary robót budowlanych,
 przeprowadza kontrolę jakości i ocenę wykonania 

podstawowych robót budowlano- montażowych.
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Technik budownictwa



Zespół Szkół Technicznych „Mechanik”

Technik budownictwa
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Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Na tym kierunku nauczysz się:
 projektować procesy wytwarzania produktów w środowisku 

cyfrowym, 
 projektować i edytować cyfrową grafikę ekranową i 

wydawniczą, 
 projektować strony WWW i publikacje multimedialne z 

wykorzystaniem oprogramowania komputerowego, 
 stosować dostępne technologie drukowania w procesie 

wytwarzania produktów medialnych, 
 posługiwać się językiem angielskim na poziomie 

wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych.



Technik grafiki i poligrafii cyfrowej - grafika 3D
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Technik spedytor

Uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie 
organizacji transportu. 

● Uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności z 
posługiwania się nowoczesnymi metodami w zakresie 
organizacji transportu. 

● Poznają zasady opracowywania dokumentów 
spedycyjnych. 

● Posługują się nowoczesnymi sposobami nadawania, 
przesyłania i odbioru towarów i przesyłek wykorzystując 
programy komputerowe i Internet. 



www.zstmechanik.pl
Zespół Szkół Technicznych „Mechanik”

Oferta edukacyjna

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu: 
 montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
 eksploatacji urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej 
 kontrolowania urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej
 konserwacji oraz naprawa urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej.
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Szkoła Branżowa I stopnia

 okres nauczania: 3 lata,

 ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego

kwalifikacje zawodowe,

 ukończenie szkoły umożliwia dalsze kształcenie w Szkole Branżowej II Stopnia 
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Szkoła Branżowa I stopnia

Profile kształcenia:

Mechanik – kierowca  
Mechanik pojazdów samochodowych
Elektromechanik pojazdów samochodowych

Ślusarz
Lakiernik 

Operator obrabiarek 
skrawających CNC

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych  
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Baza dydaktyczna szkoły

Dolnośląskie Centrum Komputerowe 
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Pracownie mechatroniki
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Pracownie automatyki i robotyki





Baza dydaktyczna szkoły
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Pracownie samochodowe
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Baza dydaktyczna szkoły

Pracownie mechatroniki samochodowej



Baza dydaktyczna szkoły

Pracownia samochodowa
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Pracownia samochodowa



Baza dydaktyczna szkoły

Pracownie ćwiczeń praktycznych
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Pracownie ćwiczeń praktycznych



Baza dydaktyczna szkoły

Pracownie do nauki przedmiotów 
budowlanych
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Pracownia budowlana



www.zstmechanik.pl
Zespół Szkół Technicznych „Mechanik”

Oferta edukacyjna

Pracownia urządzeń i systemów energetyki odnawialnej



Baza dydaktyczna szkoły

Nowa hala sportowa
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Hala sportowa



Baza dydaktyczna szkoły

Obiekty sportowe szkoły
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Koła zainteresowań

Koła motoryzacyjne

Koło LOP

Koło modelarskie

Koło matematyczne

Koło mechatroniki

Koło muzyczne

Koło robotyki

Koło turystyczne

Koło TPD

Koło wiedzy technicznej

Koło żeglarskie
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Zajęcia pozalekcyjne



Sport, turystyka, wypoczynek
www.zstmechanik.pl



Zagraniczne Praktyki Zawodowe 
www.zstmechanik.pl
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Zapraszamy na 

Dni Otwarte Szkoły

24 marca 2020

23 kwietnia 2020

04 czerwca 2020

więcej informacji na: www.zstmechanik.pll

tel. (075) 752 50 31

tel. (075) 752 22 56
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Zespół Szkół Technicznych 
„Mechanik”

Dziękujemy za uwagę


