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TECHNIKUM MECHANICZNE

BRANŻOWA SZKOŁA WIELOZAWODOWA I STOPNIA

TECHNIK MECHANIK  zajmuje się budową, obsługą i naprawą wszystkich rodzajów maszyn
i urządzeń mechanicznych. Po ukończeniu szkoły uczeń zdobędzie kwalifikacje w dwóch zawodach:
operator obrabiarek skrawających i technik mechanik. Kończąc naukę uczeń otrzyma suplement-
-EUROPASS w j. angielskim uprawniający do uznania kwalifikacji zawodowych na terenie całej UE.

TECHNIK MECHATRONIK konstruuje, programuje, naprawia wszelkiego rodzaju urządzenia
sterowane komputerowo. Wybierając naukę w tym zawodzie, uczeń zdobędzie wiedzę z zakresu
elektrotechniki, mechaniki, automatyki, robotyki, pneumatyki i hydrauliki, ponadto nauczy się programować
sterowniki przemysłowe wykorzystywane do programowania prostych urządzeń, a także
skomplikowanych linii produkcyjnych.                                          .

TECHNIK INFORMATYK Do najważniejszych zadań informatyka należy tworzenie oprogramowania,
zarządzanie danymi, przekazywanie i szyfrowanie ich, administrowanie systemami komputerowymi,
tworzenie, zarządzanie stronami www. Uczeń zdobędzie również wiedzę na temat budowy i naprawy
sprzętu komputerowego.                                                   .

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ - wybierając ten zawód uczeń nauczy się obsługi
programów graficznych, będzi tworzył animacje i przygotuje oraz wydrukuje projekty 3D. Absolwent
tego zawodu może podjąć pracę w agencjach reklamowych, drukarniach firmach tworzących projekty
i wydruki 3D, firmach zajmujących się animacją komputerową, tworzeniem gier.      .

TECHNIK SPAWALNICTWA - uczeń nabędzie umiejętności spawania różnymi metodami oraz
programowania i obsługi automatów i manipulatorów spawalniczych. Technik spawalnictwa wykonuje
elementy maszyn metodą obróbki ręcznej i maszynowej, wykonuje połączenia, nabywa umiejętności:
spawania metodami zgrzewania, lutowania, klejenia, nadzorowania przebiegu wytwarzania konstrukcji
spajanych, planuje procesy spawania i organizuje stanowiska spajania.                             .

OGRODNIK  Dzięki nauce w zawodzie ogrodnik zdobędziesz umiejętności: zakładania i pielęgnacji
ogrodów, uprawy roślin ozdobnych, sadowniczych, warzywnych, przyprawowych, grzybów hodowlanych,
zbioru, przechowywania i sprzedaży plonów ogrodniczych, planowania pięknych nasadzeń ogrodowych,
wykonywania bukietów, stroików świątecznych i kompozycji kwiatowych, poznasz metody ochrony roślin
narzędzia i maszyny stosowane w ogrodnictwie.                                    .

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W naszej szkole nauczysz się obsługi, diagno-
zowania i naprawy pojazdów samochodowych. Zajęcia praktyczne odbywają się w  prywatnych, nowo-
czesnych zakładach mechaniki pojazdowej na terenie Lublina i okolic. Po ukończeniu szkoły absolwent
znajdzie pracę w zakładach usługowo-naprawczych, w serwisach ASO, stacjach kontroli pojazdów, itp.

ŚLUSARZ - to zawód coraz częściej poszukiwany na rynku pracy. Nowoczesny ślusarz bez trudu
znajdzie pracę w zakładach przemysłu maszynowego, lotniczego i motoryzacyjnego. W przyszłej pracy
będzie wykorzystywał programy CAD-CAM, nowoczesne maszyny CNC. Może zdobyć uprawnienia
spawacza oraz kontynuować naukę w zawodzie technika mechanika, lub technika spawalnictwa.
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