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Przychodzi taki dzień, że trzeba zdecydować o przyszłości. Co wybrać? Liceum zapewnia maturę, szkoła branżowa – zawód, a technikum jedno 
i drugie. Wybór mimo wszystko nie jest prosty. Zewsząd słychać rady: “słuchaj siebie”, idź za głosem serca i rozwijaj w sobie to, co lubisz i to, co Ci 

dobrze wychodzi”. Robiąc to, co jest Twoją pasją, będziesz się super bawić w szkole, a później z przyjemnością chodzić do pracy.

www.powiat-lebork.com
edukacja@starostwolebork.pl

84-300 Lębork, ul. Marcinkowskiego 1
e-mail: sekretariat@zsmi.pl

tel./fax: 59 862 22 95
www.facebook.com/zsmilebork

  Zdobądź zawód XXI wieku i zapewnij sobie świetlaną przyszłość! 
  Dołącz do Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku

PRZYJDŹ DO NAS I WYBIERZ ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ
W dzisiejszym świecie liczą się fachowe umiejętności. Po ukończeniu ZSMI 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. 
Technikum oprócz pełnych kwalifikacji zawodowych zdobytych podczas pięcioletniej 
edukacji, umożliwia zdanie matury i podjęcie pracy lub dalszej 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.

Oferta edukacyjna
TECHNIKUM NR 4 (5 lat)
ź TECHNIK PROGRAMISTA
ź TECHNIK INFORMATYK
ź TECHNIK MECHANIK
ź TECHNIK MECHATRONIK
ź TECHNIK ELEKTRONIK

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA (3 lata)
ź MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ 
ź ELEKTROMECHANIK 
ź MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
ź WIELOZAWODOWA 
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O CZYM WARTO WIEDZIEĆ?
ź Technik programista -  to idealny zawód dla miłośników nowoczesnych technologii, komputerów, aplikacji 
internetowych i mobilnych, czyli szeroko rozumianej branży IT. Programowanie obecnie rządzi światem. Kod napędza 
biznes, ożywia maszyny, steruje robotami, automatyzuje procesy, rządzi produkcją, stanowi DNA gier, kontroluje 
inteligentne domy. Programiści praktycznie tworzą świat XXI wieku, dlatego, jako technik programista masz możliwość nie 
tylko bardzo szybko znaleźć pracę, ale też pracować zdalnie, założyć własną firmę, a także rozwijać się dalej na studiach. 
Nauka w naszej szkole to w praktyce kod dostępu do świata nowoczesnych technologii, więc przyjdź do nas i zaprogramuj 
się na sukces!

ź Technik informatyk – to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych 
i pełnych pomysłowości. Technik informatyk to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Technicy 
informatycy łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki. Mogą również otworzyć własną działalność. 
Prognozy rynku pracy wskazują, że zawód informatyka będzie nadal utrzymywał się na liście najbardziej poszukiwanych 
wśród pracodawców. Rozwój młodego człowieka w tym kierunku roztacza przed nim perspektywę na odniesienie 
zawodowego i życiowego sukcesu. Wielu informatyków łączy wykonywany zawód ze swoją pasją, dając im powód do 
zadowolenia i samorealizacji.

ź Technik mechanik - zawód dla osób z pasją mający w naszej szkole długą historię, która sprawia, że posiadamy 
ogromną wiedzę z tego zakresu. Zmechanizowany w prawie każdej dziedzinie świat potrzebuje i będzie potrzebował 
specjalistów wykształconych w tym kierunku, a to sprawia, że ukończywszy go nie zasilisz grona bezrobotnych. U nas 
nauczysz się projektowania, budowy, eksploatacji i konserwacji szerokiego spektrum urządzeń i mechanizmów 
przemysłowych. Technicy mechanicy mogą podejmować pracę w różnych gałęziach gospodarki, o różnym stopniu 
organizacji produkcji lub usług, w branży mechanicznej, w przemyśle maszynowym, budownictwie, budownictwie 
okrętowym, górnictwie, transporcie, rolnictwie. Mogą być zatrudnieni w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na 
stanowiskach średniego nadzoru technicznego.

ź Technik mechatronik - jest jednym z najmłodszych, a zarazem bardzo poszukiwanym zawodem na rynku pracy. 
Mechatronik zdobywa wiedzę w takich dziedzinach nauki, jak elektronika, automatyka czy informatyka i potrafi ją 
zastosować w praktyce. Pracodawcy coraz częściej poszukują pracowników w zawodzie mechatronik. Jest to zawód 
atrakcyjny,  a co najważniejsze - z przyszłością. 

ź Elektromechanik -  zwany inaczej elektrykiem samochodowym zajmuje się montażem, kontrolą i naprawą 
układów elektrycznych w samochodach. Produkowane obecnie auta zawierają wiele takich układów, często bardzo 
skomplikowanych, dlatego praca elektromechanika wymaga dużej wiedzy i umiejętności. Podstawowe zadania tego 
fachowca to praca przy urządzeniach odpowiedzialnych za sterowanie, zabezpieczanie i sygnalizację w samochodzie.

ź Technik elektronik  - to dynamiczny kierunek skupiony na nowoczesnych technologiach, które ułatwiają 
człowiekowi życie. Postęp w dziedzinie elektroniki i technologii elektronicznej wymaga istnienia na rynku pracy 
specjalistów w tej dziedzinie. Elektronika jest wszędzie: telefony komórkowe, laptopy, sprzęt RTV, czy AGD. Technik 
elektronik nie musi martwić się o pracę. Zmieniają się technologie i nie ma już dziedziny przemysłu, która nie opierałaby się 
na elektronice. Podstawowe znaczenie ma ona w telekomunikacji, informatyce, automatyce, astronomii, medycynie, po 
prostu, wszędzie. Dlatego też zawód technik elektronik jest zawodem przyszłości. 

ź Mechanik monter maszyn i urządzeń – jeśli masz zamiłowania techniczne, lubisz majsterkować i interesuje Cię 
praca w zawodzie technicznym, to jest to zawód dla ciebie. Praktycznie w każdym zakładzie pracy, w każdym 
gospodarstwie domowym znajdują się przeróżne maszyny i urządzenia o mniej lub bardziej skomplikowanej konstrukcji. 
Często potrzebny jest ktoś, kto potrafi je obsługiwać, naprawiać, regulować czy konserwować. Absolwenci znajdą 
zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach 
obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń 
technicznych.

ź Mechanik pojazdów samochodowych – wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy 
na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy 
i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Absolwent naszej szkoły wykonuje prace 
konserwacyjne i naprawcze samochodów osobowych i zespołów samochodowych, kontroluje stan techniczny zespołów 
i układów samochodowych oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu za pomocą urządzeń diagnostycznych.

ź Klasa wielozawodowa  - umożliwia elastyczne dostosowywanie kształcenia do potrzeb pracodawców na 
współczesnym rynku pracy. To specyficzny rodzaj klasy,  w której uczniowie uczą się wielu zawodów. Stwarzamy  
młodzieży szansę zdobywania umiejętności w zawodach zgodnych z profilem kształcenia naszej szkoły. Mogą to być np.: 
blacharz, elektryk, lakiernik, ślusarz, elektronik, operator obrabiarek sterowanych numerycznie.
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PRAKTYKI ZAWODOWE
Uczniowie TECHNIKUM odbywają praktyki zawodowe w następujących miejscach:
ź technik informatyk/programista - w firmach świadczących usługi serwisowe branży informatycznej,
ź technik mechanik - zajęcia praktyczne w zakładzie MEYN Polska oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego,
ź technik mechatronik/elektronik   - zajęcia praktyczne w takich zakładach, jak ZWAE, VARIOSTEEL, MEYN Polska.

Uczniowie BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA odbywają praktyki zawodowe w następujących miejscach:
ź mechanik monter maszyn i urządzeń – w MEYN Polska oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego,
ź elektomechanik – w ZWAE, VARIOSTEEL,
ź mechanik pojazdów samochodowych, wielozawodowa -  uczniowie,  jako młodociani pracownicy, praktyki zawodowe odbywają w zakładach 
pracy, w których zawarli umowę o pracę.  

WSPÓŁPRACUJEMY MIĘDZY INNYMI Z NASTĘPUJĄCYMI FIRMAMI

NASZE ATUTY:
l  ponad 70 lat tradycji, 
l dostosowywanie profili kształcenia do potrzeb rynku pracy, 
l atmosfera w szkole sprzyja adaptacji klas pierwszych do nowych warunków, 
l baza dydaktyczna:  6 doskonale wyposażonych pracowni komputerowych, 

pracownia mechatroniczna, elektryczna, teleinformatyczna,
l nowoczesna sala audiowizualna, 
l pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny,
l kawiarenka, 
l biblioteka, 
l przestronna aula, 
l nowoczesne zaplecze sportowe: siłownia, 2 sale gimnastyczne, boisko,
l pomoc psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego, 
l dogodna lokalizacja szkoły w centrum miasta.
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DODATKOWO:
l w trakcie nauki możliwość odbywania płatnych staży w zakładach 

pracy, 
l dla klas pierwszych dodatkowe zajęcia wyrównujące poziom wiedzy, 
l możliwość podłączenia telefonu, tabletu do szkolnej bezprzewodowej 

sieci internetowej (WiFi),
l dla najzdolniejszych i najaktywniejszych uczniów krajowe 

i zagraniczne wycieczki, 
l możliwość korzystania z siłowni i sal gimnastycznych podczas zajęć, 
l realizujemy unijne projekty zawodowe, dzięki którym uczniowie 

odbywają płatne staże, biorą udział w szkoleniach zawodowych, 
zdobywają certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,

l uczestniczymy w projekcie stypendialnym dla maturzystów,
l uczestniczymy w warsztatach Inspirujące Przykłady – spotkaniach 

z pracodawcami prężnie działających firm i korporacji trójmiejskich.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

Absolwenci Technikum:
lczęsto kontynują naukę na uczelniach wyższych lub w szkołach 

policealnych,
lpodejmują pracę w zakładach, w których odbywali praktykę,
lłatwo znajdują pracę w zawodach na rynku lokalnym jak i szerszym, 

ze względu na duże zapotrzebowanie rynku pracy na średnią kadrę 
techniczną w kształconych przez szkołę zawodach,

lpodejmują pracę w zakładach współpracujących ze szkołą,
lposiadają umiejętności dające możliwość prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej.
Absolwenci Branżowej Szkoły  I Stopnia:
lpodejmują pracę w zakładach, w których odbywali praktyczną naukę 

zawodu,
lposiadają umiejętności dające możliwość prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej.


