


KIERUNKI KSZTAŁCENIA



Kreatywny i 
ambitny zawód 

dla ludzi 
dynamicznych i 

zainteresowanych 
nowymi trendami 

w technologii.

Pracuje w różnych 
gałęziach 

gospodarki na 
krajowych oraz 
zagranicznych 
rynkach pracy.

Łącząc 
wykonywany 

zawód ze swoją 
pasją, prowadzi 
również własną 

działalność.

Sprzyjając 
samorealizacji, 

daje perspektywę 
odniesienia 
życiowego i 

zawodowego 
sukcesu.

Technik informatyk, czyli kto?



Posługiwać się 
językiem 
obsługi 

wybranych 
rodzajów baz 

danych, w tym 
językiem SQL

Tworzyć strony 
WWW i 

korzystać z 
języków 

programowania

Zaprojektować i 
wykonywać sieć 
komputerową 

opartą na 
różnych 

technologiach

Sprawnie 
posługiwać się 

systemami 
operacyjnymi oraz 

oprogramowaniem 
użytkowym

Konfigurować oraz 
obsługiwać sprzęt 

komputerowy i 
urządzenia 

peryferyjne (UPS, 
skanery, drukarki i 

inne)

Konfigurować 
urządzenia 

sieciowe

Jako technik informatyk będziesz potrafił m.in.:





Wybrane 
przedmioty 
zawodowe

Sieciowe 
systemy 

operacyjne

Urządzenia 
techniki 

komputerowej

Lokalne sieci 
komputerowe

Witryny i 
aplikacje 

internetowe

Systemy 
baz danych



Jako technik 
informatyk 

możesz 
pracować w

Zakładach pracy 
wykorzystujących 

technologie informatyczne 
zaimplementowane na 

stanowiskach pracy

Działach obsługi 
informatycznej 

dowolnego 
przedsiębiorstwa

Firmach 
administrujących 

sieciami 
komputerowymi

Firmach tworzących 
oprogramowanie 

komputerowe oraz 
strony WWW

Punktach 
serwisowych i 

sklepach 
komputerowych

Urzędach i wielu 
innych miejscach







Co dalej?

Możliwości dalszego 
kształcenia.

Zdobycie uprawnień 
technika informatyka może 

być krokiem do kariery w 
innej gałęzi informatyki, np. 

cyberbezpieczeństwie.

Dzięki RODO (rozporządzenie 
o ochronie danych 

osobowych) firmy oraz 
urzędy ciągle poszukują 
kompetentnych osób do 
ochrony swoich danych.

Po zdobyciu dyplomu 
technika informatyka 

możesz dalej rozwijać się 
jako programista.

Aby zdobyć wyższe 
kwalifikacje można podjąć 

dalszą edukację. Informatykę 
można studiować na 

politechnikach, 
uniwersytetach.



Nie czekaj!

Jeśli od zawsze interesowałeś się komputerami, np. 
tym jak działają, a informatyka była jednym z Twoich 
ulubionych przedmiotów, zamiast tylko grać w gry, 

przyjdź do nas i przekonaj się, że jesteś stworzony do 
tego zawodu!

Jako technik informatyk możesz 
pracować i zarabiać zza własnego biurka, 

poprzez Internet. Wykorzystaj to!





Pracownia witryn i aplikacji internetowych 
Nasze 

pracownie



Pracownia sieciowych systemów operacyjnych
Nasze 

pracownie



Pracownia informatyki
Nasze 

pracownie



Pracownia systemów baz danych
Nasze 

pracownie



Pracownia lokalnych sieci komputerowych
Nasze 

pracownie



Pracownia lokalnych sieci komputerowych
Nasze 

pracownie



Programista to od lat 
topowy zawód w 

Polsce oraz na 
świecie.

Zawód programisty 
jest gwarancją 

stabilnej i bardzo 
dobrze płatnej pracy.

Programista jest 
zawodem 

ukierunkowanym na 
tworzenie aplikacji 

desktopowych i 
mobilnych oraz 
szeroko pojęte 

programowanie. 

Absolwenci kierunku 
technik programista 

bez większego 
problemu odnajdą się 

na dobrze płatnym 
rynku pracy.

Technik programista, czyli kto?



Tworzyć zaawansowane 
strony internetowe w 

oparciu o języki: 
HTML+CSS, JS+jQuery, PHP

Tworzyć oraz zarządzać 
relacyjnymi bazami danych

Projektować 
oprogramowanie 

obiektowe

Programować aplikacje 
desktopowe oraz mobilne

Jako technik programista będziesz potrafił m.in.



Można śmiało powiedzieć, że programista to …



Wybrane 
przedmioty 
zawodowe

Pracownia 
stron 

internetowych

Projektowanie 
aplikacji 

desktopowych

Projektowanie 
aplikacji 

mobilnych

Programowanie 
obiektowe

Systemy i 
pracownia baz 

danych



Jako technik 
programista

możesz 
pracować w

Własnej formie 
tworzącej strony 
internetowe bądź 

oprogramowanie dla 
klientów zewnętrznych

Firmach 
tworzących strony 

WWW

Firmach 
tworzących 

oprogramowanie 
użytkowe

Firmach 
tworzących 

systemy 
informatyczne





Co dalej?

Możliwości dalszego 
kształcenia.

Zdobycie uprawnień technika programisty może być 
krokiem do kariery w innej gałęzi informatyki.

Po ukończeniu szkoły średniej możesz również podjąć 
naukę na studiach i pogłębiać swoją wiedzę 

informatyczną.



Nie czekaj!

Jeśli Twoją pasją jest programowanie, masz analityczny umysł lub 
po prostu chciałbyś rozpocząć naukę programowania widząc w 
niej swoją szansę na przyszłość, to ta szkoła jest odpowiednim 

miejscem dla Ciebie.

Jako technik programista możesz osiągnąć sukces 
zawodowy okraszony wymiernymi korzyściami 

finansowymi.



Pracownia stron internetowych i programowania 
Nasze 

pracownie



Pracownia stron internetowych i aplikacji
Nasze 

pracownie



Pracownia baz danych
Nasze 

pracownie



Pracownia programowania
Nasze 

pracownie



Technikum 
ELEKTRONICZNE jest 

atrakcyjnym, 
nowoczesnym 

kierunkiem, który 
pozwala na zdobycie 
umiejętności dających 

możliwość 
znalezienia ciekawej, 
dobrze płatnej pracy.

Warto zauważyć, że 
obecnie, w związku z 

ciągłym rozwojem 
techniki i 

powstawaniem 
nowych technologii, 

brakuje na rynku 
pracy specjalistów tej 

branży.

Elektronika jest 
wszędzie: telefony 

komórkowe, laptopy, 
sprzęt RTV czy AGD. 

Technik elektronik nie 
musi martwić się o 

pracę zarówno teraz, 
jak i w przyszłości…

Elektronik jest 
zawodem 

przyszłości.
Elektronik jest 
potrzebny jako 

serwisant, 
sprzedawca, 

konstruktor czy 
kontroler jakości.

Technik elektronik, czyli kto ?





Jak czytać 
dokumentację 

techniczną

Jak 
zaprojektować 

ciekawe 
urządzenie 

elektroniczne

Jak poprawnie 
zmontować od 

podstaw 
urządzenie 

elektroniczne (np. 
wzmacniacz, radio 
czy zegar cyfrowy, 
oraz wiele innych 

ciekawych 
urządzeń)

Jak 
przeprowadzać 

pomiary i 
regulacje

Jak wykonać 
naprawy 

uszkodzeń 
urządzeń 

elektronicznych

Jak 
zaprogramować 
mikroprocesor

Oraz wiele 
innych rzeczy 
związanych z 

procesem 
projektowania, 

montażu i 
uruchomienia 

układu 
elektronicznego

Jako technik elektronik

będziesz wiedział m.in.:



W ramach kierunku technik elektronik
dowiesz się również:

Jak działają instalacje 
fotowoltaiczne

Jak zbudować instalację 
fotowoltaiczną



W ramach kierunku technik elektronik
dowiesz się również:

Jak działa smart dom
Jak zaprojektować 

smart dom



Po ukończeniu nauki możesz:

Kontynuować naukę na renomowanych uczelniach 
wyższych takich jak np. Politechnika Śląska,

Podjąć pracę w zawodzie specjalizującym się w 
zakresie projektowania, wytwarzania czy 
serwisowania urządzeń elektronicznych,

Założyć własną firmę zajmującą się szeroko pojętą 
elektroniką lub systemami smart dom czy 

odnawialnymi źródłami energii.





Czego będziesz się uczył ?

Pracownia elektryczna i elektroniczna

Montaż układów elektronicznych 

Rysunek techniczny wspomagany komputerowo

Pracownia instalacji urządzeń elektronicznych

Pomiary elektryczne i elektroniczne

Układy mikroprocesorowe

Układy analogowe

Układy cyfrowe



Szkoła posiada nowoczesne warsztaty 
szkolne, na których będziesz się kształcić 

w ramach praktycznej nauki zawodu.



Pracownia elektryczna i elektroniczna
Nasze 

pracownie



Pracownia elektryczna i elektroniczna
Nasze 

pracownie



Pracownia instalacji urządzeń elektronicznych
Nasze 

pracownie



Pracownia elektryczna i elektroniczna
Nasze 

pracownie



Pracownia elektryczna i elektroniczna
Nasze 

pracownie



Osoba, która umie 
projektować 
nowoczesne 

urządzania i linie 
produkcyjne. 
Potrafi łączyć 

umiejętności wielu 
dziedzin nauki jak: 

elektronika, 
mechanika czy 

informatyka, bo 
tego wymaga 
nowoczesny 

przemysł.

Pracownik zatrudniony 
w energetyce, 

medycynie, przemyśle 
lotniczym, 

maszynowym,  
samochodowym i wielu 

innych branżach.   
Poszukiwany  na 
krajowych oraz 

zagranicznych rynkach 
pracy.

Ktoś , kto potrafi 
napisać program 

na  obrabiarkę SN, 
instalować i 

programować 
sterowniki PLC, 

instalować 
siłowniki w 
układach 

technologicznych 
itp..

Stały wzrost 
zapotrzebowania 
na specjalistów w 

tym zawodzie 
umożliwia 

absolwentom 
znalezienie 

ciekawej i dobrze 
płatnej pracy.

Technik mechatronik, czyli kto?





Programować i 
obsługiwać 
obrabiarki 
sterowane 

numerycznie 
(CNC)

Obsługiwać i 
programować 

sterowniki  PLC

Obsługiwać 
urządzenia 

współczesnych 
linii produkcyjnych

Instalować, 
konserwować i  

naprawiać 
urządzenia 

mechatroniczne

Projektować i 
programować 

urządzenia 
mechatroniczne

Jako technik mechatronik będziesz potrafił m.in.:





Wybrane 
przedmioty 
zawodowe

Urządzenia i 
systemy 

mechatroniczne

Technologie i 
konstrukcje 

mechaniczne

Programowanie 
i obsługa 

obrabiarek SN



Jako technik 
mechatronik

możesz
pracować w

Zakładach pracy 
wykorzystujących 

technologie 
automatycznej linii 
produkcyjnej w tym 

robotów

Przemyśle 
elektromaszynowym, 

samochodowym, 
stacjach serwisowych i 

diagnostycznych

Firmach o 
zautomatyzowanym i 

zrobotyzowanym 
cyklu produkcyjnym.

Firmach tworzących 
oprogramowanie 

komputerowe 
obrabiarek SN i 

sterowników PLC

W firmie jako  projektant 
i monter sprzętu 

mechatronicznego

W zakładzie jako 
pracownik utrzymania 
ruchu lub montażysta 

wszelkich urządzeń 
dźwigowych i  

automatyki





Co dalej?

Możliwości dalszego 
kształcenia.

Zdobycie uprawnień 
technika mechatronika , ze 
względu na uniwersalność , 

może być krokiem do 
kariery w  różnych gałęziach 

przemysłu.

Po zdobyciu dyplomu 
technika mechatronika 

możesz dalej rozwijać się 
jako programista 

sterowników PLC czy też 
obrabiarek sterowanych 

numerycznie.

Aby zdobyć wyższe 
kwalifikacje można podjąć 

dalszą edukację. 
Mechatronikę można 
studiować na różnych 

uczelniach 
politechnicznych.



Nie czekaj!

Jeśli interesuje Cię ciekawa praca w 
dobrze płatnym zawodzie, dająca dużo 

satysfakcji i zadowolenia -
zapraszamy do nas !!! 





Pracownia programowania obrabiarek 
sterowanych numerycznieNasze 

pracownie



Pracownia urządzeń mechatronicznych

Nasze 
pracownie



Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie
Nasze 

pracownie



Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie
Nasze 

pracownie



Osoba posiadająca 
zdolność do 

połączenia pracy 
na nowoczesnej 

obrabiarce z 
umiejętnością 
korzystania z 

komputerowego 
wspomagania.

Zawód 
umożliwiający 
zatrudnienie w 
bardzo dobrze 
płatnej pracy, 
poszukiwany 

zarówno w Polsce 
jak i innych krajach 

Europy.

Osoba chętna do 
dokształcania się 
wraz z postępem 
informatyczno -

technologicznym w  
kolejnych 

obrabiarkach CNC.

Osoba adaptująca się  
nie tylko do  obsługi 

obrabiarek do metali, 
ale również w wielu 
innych branżach np. 

obsługa robotów 
przemysłowych, 
profilowe cięcie 
blach, wycinanie 

materiałów 
opakowaniowych itp.

Operator obrabiarek skrawających, czyli kto?



Sprawnie 
posługiwać się 

oprogramowaniem 
użytkowym

Obsługiwać 
konwencjonalne 
tokarki i frezarki

Programować i 
obsługiwać 
obrabiarki 
sterowane 

numerycznie

Opracowywać 
technologię 

wykonania detali 
wraz z 

prawidłowo 
dobranymi 

parametrami 
skrawania

Opanować 
umiejętność 
pomiarów 

warsztatowych 
różnymi 

narzędziami 
pomiarowymi

Prawidłowo 
dobrać i złożyć 

nowoczesne 
narzędzia 

obróbkowe

Jako operator obrabiarek skrawających będziesz potrafił m.in.:





Wybrane 
przedmioty 
zawodowe

Technologia 
obróbki 

skrawaniem

Programowanie 
w systemach 

FANUC i 
SINUMERIC

Ustawianie i 
obsługa 

obrabiarek 
sterowanych 
numerycznie



Jako operator 
obrabiarek 

skrawających 
możesz 

pracować w

Zakładach pracy 
wykorzystujących 

programowanie maszyn do 
produkcji precyzyjnych 

wyrobów np. kształtowe 
cięcie blach, wykrojniki  

elementów opakowań, itp.

Działach obsługi 
mechanicznej 

dowolnego 
przedsiębiorstwa

Firmach związanych 
z obróbką 

maszynową  
konwencjonalną

Firmach 
produkujących  

różnorodne wyroby 
na specjalistycznych 

obrabiarkach CNC

Zakładach pracy 
produkujących 

obrabiarki

Zakładach 
wykorzystujących 

roboty 
przemysłowe i wielu 

innych







Co dalej?

Możliwości dalszego 
kształcenia.

Po zdobyciu certyfikatu  
operatora - programisty 

możesz dalej rozwijać się 
jako technolog -

programista.

Aby zdobyć wyższe 
kwalifikacje można podjąć 
dalszą naukę w technikum 
o pokrewnym profilu lub 
ogólno mechanicznym.

Zdobycie wysokich 
kwalifikacji może być 

krokiem do kariery przy 
konstruowaniu i budowie 

obrabiarek.

Dla chętnych studia 
politechniczne pozwalające 

na rozwój i poszerzanie 
umiejętności zawodowych 

przydatnych w dalszej 
pracy zawodowej.



Przyjdź i przekonaj się !

Ten zawód daje naprawdę dużo satysfakcji i 
poczucia osiągnięcia niebanalnych 

umiejętności.





Pracownia programowania obrabiarek 
sterowanych numerycznieNasze 

pracownie



Pracownia obróbki mechanicznej
Nasze 

pracownie



Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie
Nasze 

pracownie



Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie
Nasze 

pracownie



Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie
Nasze 

pracownie



Efekty naszej pracy ☺
Nasze 

pracownie



Zawód który w 
głównej mierze 

opiera się na 
obróbce 
metali.

Zajmuje się 
wykonywaniem 

elementów 
metalowych rożnego 

typu: konstrukcji 
stalowych, ogrodzeń, 

mebli, itp.

Wykonuje 
naprawy

i konserwację 
sprzętu 

gospodarstwa 
domowego, 

maszyn i 
urządzeń.

Zawód ślusarza 
pozwala na 

zdobycie 
dobrze płatnej 

pracy lub 
prowadzenia 

własnej 
działalności.

Ślusarz czyli kto?

Zawód dla osób 
zainteresowanych 

techniką i mechaniką, 
chcących tworzyć od 

podstaw do końca 
skomplikowane 

technicznie 
przedmioty.



Wykonywać 
elementy metalowe 

posługując się 
odpowiednimi 
narzędziami.

Dorabiać i wymieniać 
uszkodzone części 

maszyn.

Dokonywać 
niezbędnych 

napraw 
maszyn i urządzeń.

Dokonywać napraw i 
konserwacji rożnego 

typu urządzeń, 
narzędzi i sprzętu 

gospodarstwa 
domowego.

Jako ślusarz będziesz potrafił m.in.:





Wybrane 
przedmioty 
zawodowe

2 DNI

PRAKTYK 
ZAWODOWYCH 

W TYGODNIU

Technologia 
mechaniczna

Podstawy
BHP

Technologia 
naprawy 
maszyn i 
urządzeń

Podstawy 
konstrukcji 

maszyn



Czego 
będziesz 

się uczył ?

Poprawnego 
posługiwania się 

narzędziami ręcznymi 
i mechanicznymi.

Podstaw obróbki 

ręcznej i maszynowej 

oraz montażu.

Wykonywania 

elementów maszyn, 

urządzeń i narzędzi 

metodą obróbki 

maszynowej.

Wykonywania 

połączeń materiałów 

(spawanie, nitowanie, 

lutowanie).



Na kierunku ŚLUSARZ szczególny nacisk został 
położony na praktyki zawodowe.

Nasi uczniowie mają zagwarantowane praktyki 
zawodowe w zakładzie CHEMET S.A.,

gdzie będą nabywać umiejętności zawodowe w 
rzeczywistych warunkach pracy pod okiem 

najlepszych specjalistów. 









Absolwenci szkoły branżowej I stopnia
będą mogli:

kontynuować naukę w systemie szkolnym
w szkole branżowej II stopnia, lub 

w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych

i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.



Jeśli  interesuje cię  technika, lubisz majsterkować, 
czujesz się pewnie w pracach manualnych  

ZAPISZ SIĘ NA KIERUNEK ŚLUSARZ

NIE CZEKAJ !!!

Rynek pracy potrzebuje 
DOBRYCH FACHOWCÓW





Ślusarnia
Nasze 

pracownie



Ślusarnia
Nasze 

pracownie



Ślusarnia
Nasze 

pracownie



Krajalnia
Nasze 

pracownie



Pracownia mechaniczna
Nasze 

pracownie



Pracownia obróbki skrawaniem
Nasze 

pracownie



Pracownia obróbki skrawaniem
Nasze 

pracownie



Zapewniający 
dobrze płatną 

pracę w branży 
przemysłowej

Dający możliwości 
ciągłego rozwoju 

dzięki 
nowoczesnym 

maszynom i 
technologią

Kształcący 
przyszłych 

fachowców, 
potrzebnych na 

rynku pracy 

Dający potrzebne 
umiejętności i 

wiedzę do pracy w 
różnych gałęziach 

przemysłu

Technik mechanik to kierunek?



Sprawnie 
obsługiwać 
niezbędne
przyrządy
i maszyny

Znaleźć dobrą 
pracę dzięki 

zdobytej wiedzy
i praktyce

Dokonywać 
niezbędnych 

napraw 
maszyn i 
urządzeń

Pracować na 
maszynach 

sterowanych 
komputerowo

Wykonywać 
części maszyn, 

urządzeń
i narzędzi

Projektować 
podzespoły do 

przemysłu 
mechanicznego

Jako technik mechanik będziesz potrafił m.in.:





Wybrane 
przedmioty 
zawodowe

Praktyczna 
nauka 

zawodu

Komputerowe 
sterowanie 
maszynami 

(CNC)

Rysunek 
techniczny

(AUTOCAD)

Pracownia 
konstrukcji 

maszyn

Pracownia 
technologii 

maszyn



Jako technik 
mechanik 
możesz 

pracować w

Biurach projektowych
i konstrukcyjnych budowy 

maszyn

W branży 
mechanicznej

i energetycznej

Zakładach obróbki 
skrawaniem (CNC)

W różnych branżach 
przemysłu 

maszynowego

Firmach mechaniki 
precyzyjnej

Liniach 
produkcyjnych 

przemysłu 
mechanicznego

i motoryzacyjnego







Co dalej?

Możliwości dalszego 
kształcenia.

Możliwość dalszego 
kształcenia się na 

technicznych uczelniach 
wyższych

Dzięki zdobytym 
podstawom technicznym, 

łatwiejszy rozwój w 
przyszłej pracy

Rozpoczęcie prowadzenia 
własnej działalności dające 

możliwość kreatywnego 
rozwoju

Uczestnictwo w kursach 
poszerzających 

umiejętności zawodowe



Jeśli interesują cię przedmioty techniczne, lubisz 
majsterkować i poznawać nowości techniczne.

ZAPISZ SIĘ DO NAS! 

NIE CZEKAJ !!!

Rynek pracy potrzebuje 
DOBRYCH FACHOWCÓW





Pracownia komputerowego sterowania maszynami 
Nasze 

pracownie



Pracownia komputerowego sterowania maszynami 
Nasze 

pracownie



Pracownia mechaniczna
Nasze 

pracownie



Pracownia technologii i konstrukcji maszyn
Nasze 

pracownie



Pracownia rysunku technicznego (AUTOCAD)
Nasze 

pracownie



Sienkiewicza 23, 42-600 Tarnowskie Góry

32 285 28 57

dyrekcja@mechaniktg.pl

www.mechaniktg.pl

facebook.com/zstiomechaniktg

mailto:dyrekcja@mechaniktg.pl
http://www.mechaniktg.pl/
facebook.com/zstiomechaniktg

