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Dlaczego my? 

 W dzisiejszym świecie liczą się  fachowe umiejętności. Będziesz mógł wcześniej rozpocząć swoją karierę zawodową, szybko                                  

się usamodzielnić oraz rozwijać zawodowo. 
 Szkoła branżowa to pozytywny wybór przemyślany pod kątem przyszłej pracy. Po jej ukończeniu możesz podnosić kwalifikacje 

zawodowe i ogólnokształcące. 
 Szkoła techniczna, oprócz pełnych kwalifikacji zawodowych zdobytych podczas edukacji, umożliwia zdanie matury i podjęcie nauki                     

na wyższych uczelniach. 
 Program kształcenia zawodowego uwzględnia dużo ciekawych zajęć praktycznych oraz daje możliwość odbycia interesujących praktyk 

zawodowych u potencjalnych pracodawców. 
 Kierunki kształcenia dostosowujemy do potrzeb rynku pracy. 
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DDllaa  aabbssoollwweennttóóww  sszzkkoołłyy  ppooddssttaawwoowweejj 

5 LETNIE   TECHNIKUM 

 

 TECHNIK INFORMATYK 

 TECHNIK MECHANIK 

 TECHNIK MECHATRONIK 

 TECHNIK ELEKTRONIK 

 TECHNIK PROGRAMISTA  NNOOWWYY  KKIIEERRUUNNEEKK  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

  

 TTEECCHHNNIIKK  IINNFFOORRMMAATTYYKK 
  
 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk będzie posiadał umiejętności: 

1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; 

2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami; 

3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych; 

4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami. 

PRACA 
Firmy z każdej branży mające własną sieć komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, nauka,  firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu 

komputerowego, własna działalność gospodarcza. 

Firmy tworzące gry komputerowe, firmy tworzące projekty 3D 

 TTEECCHHNNIIKK  MMEECCHHAANNIIKK     (szkolenie praktyczne w zakładzie MEYN) 
 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik będzie posiadał umiejętności: 
 1) wytwarzania części maszyn i urządzeń; 

 2) dokonywania montażu maszyn i urządzeń; 

 3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń; 

 4) obsługiwania maszyn i urządzeń; 

 5) organizowania procesu produkcji. 

PRACA 

Firmy zajmujące się produkcją urządzeń technicznych, zakłady usługowo-naprawcze. Absolwenci po skończeniu naszej szkoły otrzymują oferty pracy 

w lęborskiej firmie MEYN, oraz gdańskiej firmie ZRE, własna działalność gospodarcza. 



 

 

 

 

 

 

  

 TTEECCHHNNIIKK  MMEECCHHAATTRROONNIIKK      (szkolenie praktyczne w zakładzie MEYN) 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik będzie posiadał umiejętności : 
 1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych; 

 2) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych; 

 3) projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych; 

 4) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych. 

PRACA 

 Przedsiębiorstwa produkcyjne o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika 

działu utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownika niższego szczebla dozoru oraz pracownika – asystenta projektanta i konstruktora, małe firmy, 

w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu,własna działalność gospodarcza (np. usługową) w zakresie napraw 

i konserwacji urządzeń, które można potocznie nazwać mechatronicznymi. 

 

 

 TTEECCHHNNIIKK  EELLEEKKTTRROONNIIKK   

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik będzie posiadał umiejętności: 

 1) projektowania, montowania i uruchamiania układów elektronicznych; 

 2) wykonywania pomiarów układów elektronicznych; 

 3) symulowania działania układów elektronicznych w programach komputerowych; 

 4) instalowania oprogramowania urządzeń elektronicznych; 

 5) programowania urządzeń elektronicznych. 

PRACA 

 Warsztaty naprawcze, zakłady instalujące urządzenia elektroniczne, placówki badawczo – rozwojowe, zakłady wytwarzające urządzenie elektroniczne – na 

stanowiskach m.in. konserwatorów i kontrolerów jakości, pracownie i biura konstrukcyjno – technologiczne zajmujące się budową urządzeń elektronicznych. 

 

 

 

 

 



 

 

 TTEECCHHNNIIKK  PPRROOGGRRAAMMIISSTTAA    NNOOWWYY  KKIIEERRUUNNEEKK  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik programista będzie posiadał umiejętności: 
 1) tworzenia i administracji stronami WWW, 
 2) tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych· programowania aplikacji internetowych, 
 3) projektowania, programowania i testowaniazaawansowanych aplikacji webowych, 
            4) projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych i mobilnych, 

PRACA 
  
 Programista może znaleźć pracę w działach informatycznych wielu firm, agencjach reklamowych, firmach z sektora IT, start-upach, firmach tworzących 

oprogramowanie komputerowe, sklepach i serwisach komputerowych, wydawnictwach, drukarniach, studiach graficznych, dźwiękowych, telewizyjnych i filmowych. 

Może również prowadzić własną działalność i świadczyć usługi doradcze.  
  

SSZZKKOOŁŁAA  BBRRAANNŻŻOOWWAA  II  SSTTOOPPNNIIAA  
 

 

 MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ (szkolenie praktyczne w zakładzie MEYN) 

 ELEKTROMECHANIK 
 WIELOZAWODOWA (zawody zgodne z profilem kształcenia szkoły) 

 

 MMEECCHHAANNIIKK--MMOONNTTEERR  MMAASSZZYYNN  II  UURRZZĄĄDDZZEEŃŃ  (szkolenie praktyczne w zakładzie MEYN) 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik- monter maszyn i urządzeń będzie przygotowany do wykonywania m.in. następujących zadań zawodowych: 

1. dokonywania montażu maszyn i urządzeń; 

2. obsługiwania i konserwowania maszyn i urządzeń; 

3. instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń. 

PRACA:   

Zakłady przemysłu maszynowego i przetwórczego, przemysłu metalowego, a także inne instytucje wymagające obsługi i naprawy maszyn i urządzeń. 

Absolwenci po skończeniu naszej szkoły otrzymują oferty pracy w Lęborskiej firmie MEYN, oraz Gdańskiej firmie ZRE. 

 

 

 



 

 

 EELLEEKKTTRROOMMEECCHHAANNIIKK  –szkolenie praktyczne w zakładzie ZWAE i VARIOSTEEL 

Abolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik będzie przygotowany do wykonywania     m. in. następujących zadań zawodowych: 
1. montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej; 
2. oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów; 
3. montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej. 

PRACA: 

Przedsiębiorstwa przemysłowe, przedsiębiorstwa obsługowo-naprawcze, a także w inne działy gospodarki, zajmujące się wytwarzaniem                            

i eksploatacją maszyn i urządzeń elektrycznych. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę. 

 

 

 WWIIEELLOOZZAAWWOODDOOWWAA 

 

1. Klasa wielozawodowa skupia uczniów w zawodach rzadko występujących, ale bardzo potrzebnych na rynku pracy. Zajęcia praktyczne odbywają się 

w zakładach pracy, zakładach rzemieślniczych. Uczeń zostaje przyjęty do klasy wielozawodowej pod warunkiem zawarcia umowy o pracę z wybranym przez 

siebie pracodawcą. Zaletą systemu kształcenia w klasach wielozawodowych jest nauka zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, nawiązanie współpracy z 

potencjalnym pracodawcą. 

2. W klasie wielozawodowej uczymy zawodów związanych z profilem ZSM-I np. blacharz samochodowy, elektryk, monter sieci oraz instalacji i urządzeń 

sanitarnych. 

PRAKTYKI: 
Podpisanie umowy z pracodawcą wybranego zawodu. 

  

  

  
 


