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Zawód stabilnej przysz³oœci
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- Technikum i szko³y zawodowe znowu popularne? 

- I modne! 

- ? 

- To kwestia priorytetów. M³odzi ludzie myœl¹ inaczej ni¿ 
jeszcze kilka lat wczeœniej. Przede wszystkim szukaj¹ 
stabilizacji i pragn¹ szybkiego uniezale¿nienia siê 
finansowo. Szczególnie m³odzi mê¿czy¿ni. Jedno i drugie 
jest w zasiêgu rêki naszych absolwentów. Koñcz¹ szko³ê 

               

z
  

odpowiednimi kwalifikacjami, a pracodawcy na nich 
czekaj¹, oferuj¹c coraz lepsze warunki finansowe i

 
zaplecze 

socjalne oraz szanse na dokszta³canie siê. Czekaj¹ te¿ 
wy¿sze uczelnie politechniczne. Z

 
Politechnik¹ Wroc³awsk¹ 

tak¿e wspó³pracujemy
 

-
 
Jest wiêc coraz wiêcej zainteresowanych?

 

-
  

Zarówno wœród uczniów, jak i ich rodziców. Odkrywaj¹ 
technika i szko³y zawodowe na nowo. Ju¿ wiedz¹, ¿e

 
dzisiaj 

mechanik nie projektuje na desce kreœlarskiej, a tokarz nie 
ma ubrudzonych smarem r¹k. Wszêdzie cz³owiekowi 
towarzysz¹ komputery, zatem i mechanik, i

 

tokarz powinni 
byæ przede wszystkim programistami. Op erator obrabiarek 
CNC, czyli sterowanych komputerowo, dok³adnie projektuje 
kszta³t, który chce uzyskaæ, wprowadza do komputera 
parametry i ... czeka na gotowy produkt. Wiedz¹ te¿, ¿e 
nasi absolwenci nie  musz¹ szukaæ pra cy. .

 

  To pracodawcy                                                                                                                                      
ich poszukuj¹, a my im w tym pomagamy.

  

 
 

- To znaczy? 

-  Podpisujemy umowy o wspó³pracy z licz¹cymi siê nie 
tylko w Polsce, ale i na œwiecie przedsiêbiorcami. 
Wspó³praca ta  zaczyna siê ju¿ w cyklu kszta³cenia 
m³odzie¿y – a¿ do jej zatrudnienia jako naszych 
absolwentów. W ub. roku szkolnym po raz pierwszy 
zorganizowaliœmy dla uczniów koñcz¹cych nasz¹ szko³ê 
spotkanie z pracodawcami.   By³y prezentacje firm, a potem 
indywidualne rozmowy dotycz¹ce szczegó³owych 
oczekiwañ stawianych potencjalnym pracownikom. 
Wydarzenie to wzbudzi³o du¿e zainter esowanie obu stron. 
Zapewne bêdziemy je

 
kontynuowaæ.

 

-
 

Du¿o mówi siê dzisiaj o reaktywacji szkolnictwa 
zawodowego.

 

-
 

I bêdzie siê o tym mówiæ coraz czêœciej i coraz g³oœniej. 
Coraz bardziej pal¹cy staje siê problem dot. znalezienia 
pracowników w firmach z ró¿nych bran¿. I nie mówimy 
tylko o kwalifikacjach technicznych, zawodowych, 
ale

 
i

 
o

 
kompetencjach zwi¹zanych z prac¹ zespo³ow¹ .

 

-
 

Dot¹d tego nie zauwa¿ano?
 

-

 

Nie. Koncentrowano siê na innych priorytetach takich jak 
innowacyjnoœæ, koszty pracy... Pracodawcy wiêc milczeli,  
a

 

szkolnictwo ponadgimnazjalne w Polsce skoncentrowa³o 
siê na liceach.

 

-

 

Dzisiaj m³odzie¿ coraz chêtniej poznaje ofertê 
edukacyjn¹ takich szkó³ jak ta, której jest Pan dyrektorem.

 

-

 

I s³usznie. Bo to oferty bardzo interesuj¹ce. Staj¹ siê  
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OPINIE
Dlaczego uczê siê w technikum mechatronicznym?  
Chcia³em i nadal chcê coœ w ¿yciu osi¹gn¹æ, a ta szko³a 
i ten kierunek daj¹ mi tak¹ mo¿liwoœæ. Wprawdzie gdy 
wybiera³em szko³ê, kierowa³em siê moimi zainteresowa-
niami, nie wiedz¹c  co mnie czeka w niej czeka, jak 
bêdzie wygl¹daæ nauka w I semestrze, ale z biegiem 
kolejnych dni by³em coraz bardziej  przekonany,  
¿e dokona³em dobreg o wyb oru.  Ta szko³a znacznie 
ró¿ni siê od liceum ogólnokszta³c¹cego. Ma przewagê, 
któr¹  daj¹ jej naprawdê bardzo interesuj¹ce  zajêc ia 
z przedmiotów zawodowych. Uczymy siê tutaj czegoœ, 
co mog¹ wiedzieæ tylko nieliczni. Zdobywamy wiedzê 
z zakresu urz¹dzeñ  mecha nicznych, mecha tronicznych  
i pneumatycznych. Zajêcia zarówno teoretyczne, jak i 
praktyczne czasami s¹ trudne, ale za to po czasie, kiedy 
ju¿ pokonamy te trudnoœci, radoœæ jest podwójna, 
a chêæ uczêszczania na kolejne lekcje jeszcze wiêksza.   
Atutem tej szko³y s¹ te¿ nauczyciele. Rozmawiaj¹ 
z uczniami jak z partnerami w dyskusjach naukowych. 
Chêtnie wymieniaj¹ z nami pogl¹dy i dziel¹ siê 
w³asny mi doœwiadczeniami. W ró¿ny, cieka wy, czêsto 
¿artobl iwy sposób prowokuj¹ do rozwi¹zywania 
kolejnych zadañ – np. konstrukcyjnych. Poza tym zawsze 
s ¹   g o t o w i  p o m ó c  u c z n i o w i .  
W naszej szkole nie sposób siê nudziæ. Bierzemy udzia³ 
w wielu konkursach organizowany ch miêdzy innymi  
przez Samorz¹d Szkolny. Uczestniczymy te¿ w wielu wyjœciach.

Namawiam do wyboru Zespo³u Szkó³ nr 18!

Norbert Basiñski - uczeñ klasy II
technikum mechatronicznego

www.zs18.wroc.pl           www.facebook.com/zs18.wroclaw
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czêsto inspiracj¹ dla m³odego cz³owieka na zaprojekto-
wanie sobie ciekawej przysz³oœci. Liczy siê te¿ tzw. szpan. 
Ju¿ po miesi¹cu nauki u nas  m³ody cz³owiek mo¿e popisaæ 
siê tak¹ wiedz¹, o której nie bêdzie mia³ pojêcia ¿aden 
licealista. Ale to te¿ dobre miejsce na po³¹czenie  
przyjemnego z po¿ytecznym.   

- ? 

- Absolwenci gimnazjów,  którzy do nas przychodz¹, 
niejednokrotnie dokonali tego wyboru ze wzglêdu na

 
swoje 

zainteresowania, pasje... 
 

-
 
Jakieœ sukcesy?

 

-
 
Pasmo sukcesów! Nasi uczniowie w wielu dziedzinach s¹ 

najlepsi we Wroc³awiu, na Dolnym Œl¹sku, a nawet 
w

 
Polsce. Zapraszam do odwiedzania szkolnej strony www. 

i naszego profilu na facebooku. Prezentujemy tam 
na

 
bie¿¹co wszystkie wydarzenia. 

 

-
 
Jak zakoñczymy nasz¹ rozmowê?

 

-
 

Mo¿e tak, ¿e u nas mo¿na zdobyæ zawód stabilnej 
przysz³oœci.

 

-

 

Dziêkujê.

 
 

Piotr Lusar jest dyrektorem Zespo³u Szkó³ nr 18 od  2007 roku. 
Podpisa³ wiele umów o wieloletniej wspó³pracy ze znacz¹cymi 
w

 

Polsce i na œwiecie pracodawcami. Zmodernizowa³ wiele 
pracowni specjalistycznych.  Dba o wspó³pracê z Politechnik¹ 
Wroc³awsk¹. Zapewnia swoim pracownikom i uczniom sprzyjaj¹ce 
warunki do pracy, której

 

owocami s¹ liczne spektakularne 
sukcesy.

 
 

 

 

http://www.zs18.wroc.pl
http://www.facebook.com/zs18.wroclaw


ZAWODÓW

KWALIFIKACJI
ZAWODOWYCH

www.zs18.wroc.pl  www.facebook.com/zs18.wroclaw
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Techn ik mechan ik
Kwalifikacje zawodowe

Absolwent jest przygotowany do wykonywan ia 

zadañ zawodowych z zakresu:

Absolwent znajdzie zatrudn ien ie jako:

M.19.
M.44.

 U¿ytkowanie obrabiarek skrawaj¹cych
 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urz¹dzeñ

wspomagania pracy in¿ynierów zwi¹zanej z projektowaniem, wytwarzaniem 
i eksploatacj¹ maszyn i urz¹dzeñ, 
samodzielnego organizowania i nadzoru produkcji, monta¿u, naprawy i konserwacji 
maszyn i urz¹dzeñ wykorzystywanych we wszystkich ga³êziach przemys³u 
i sfery us³ug,
przeprowadzania kontroli jakoœci wykonywanych wyrobów i us³ug,
dozorowania prac maszyn i urz¹dzeñ oraz rozpoznawanie ich stanu technicznego,
projektowania podstawowych procesów obróbki i monta¿u wraz ze sporz¹dzeniem
dokumentacji technologicznej.

mistrz utrzymania ruchu,
mistrz remontowy,
kontroler techniczny,
technolog,
technik planowania,
przedstawiciel handlowy oferuj¹cy wyroby renomowanych firm przemys³u 
maszynowego,
w ramach w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej.
 

311504

NUMER ZAWODU
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Techn ik elektryk

311303

Kwalifikacje zawodowe

Absolwent jest przygotowany do wykonywan ia 

zadañ zawodowych z zakresu:

Absolwent znajdzie zatrudn ien ie:

E.07.
E.08.
E.24. 

 Monta¿ i konserwacja maszyn i urz¹dzeñ elektrycznych
 Monta¿ i konserwacja instalacji elektrycznych
Eksploatacja maszyn, urz¹dzeñ i instalacji elektrycznych

mierzenia parametrów maszyn i urz¹dzeñ elektrycznych, 

oceniania stanu technicznego maszyn i urz¹dzeñ elektrycznych,

dobierania podzespo³ów maszyn i urz¹dzeñ elektrycznych,

wykonywania pomiarów odbiorczych i eksploatacyjnych instalacji elektrycznych,

oceniania stanu technicznego instalacji elektrycznych,

lokalizowania i usuwania usterek w instalacjach elektrycznych,

dobierania elementów instalacji elektrycznej do warunków pracy.

w elektrowniach, zak³adach energetycznych,

w przedsiêbiorstwach produkuj¹cych i eksploatuj¹cych maszyny oraz urz¹dzenia 

elektroenergetyczne, 

w zak³adach us³ugowych naprawiaj¹cych maszyny elektryczne, urz¹dzenia 

elektroenergetyczne oraz sprzêt elektryczny powszechnego u¿ytku,

w biurach projektowych oraz placówkach zajmuj¹cych siê dystrybucj¹ maszyn 

i urz¹dzeñ elektroenergetycznych,

w ramach w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej.  

NUMER ZAWODU

KSZTA£CENIU PATRONUJE
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Techn ik urz¹dzeñ dŸwigowych

  w  eksploatuj¹cych urz¹dzenia dŸwigowe,

  w zak³adach wytwarzaj¹cych urz¹dzenia dŸwigowe, 

  w ramach w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej.

przedsiêbiorstwach i instytucjach

Kwalifikacje zawodowe

Absolwent jest przygotowany do wykonywan ia 

zadañ zawodowych z zakresu:

Absolwent znajdzie zatrudn ien ie:

E.28.
E.29.

 Monta¿ i konserwacja urz¹dzeñ dŸwigowych
 Organizacja prac zwi¹zanych z budow¹, monta¿em i konserwacj¹ 

         urz¹dzeñ dŸwigowych

przyjmowania zleceñ napraw, przegl¹dów, konserwacji urz¹dzeñ dŸwigowych,
planowania i wykonywania czynnoœci kontrolnych, przegl¹dów technicznych 
i oceny stanu technicznego urz¹dzeñ dŸwigowych,
wykonywania napraw bie¿¹cych, œrednich i g³ównych maszyn i urz¹dzeñ dŸwigowych,
regulacji elementów roboczych i regulacji zespo³ów sterowniczych urz¹dzeñ dŸwigowych,
instalowania urz¹dzeñ na stanowisku pracy,
sporz¹dzania dokumentacji technicznej wykonywanych napraw oraz sporz¹dzania 
dokumentacji warsztatowej,
sprawdzania poprawnoœci dzia³ania maszyn i urz¹dzeñ dŸwigowych,
instruowania u¿ytkowników o zasadach poprawnej eksploatacji maszyn 
i urz¹dzeñ dŸwigowych.

311940

NUMER ZAWODU
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Techn ik ch³odn ictwa i klimatyzacji

  w  eksploatuj¹cych urz¹dzenia 

  ch³odnicze oraz klimatyzacyjne,

  w zak³adach wytwarzaj¹cych urz¹dzenia i instalacje ch³odnicze 

  oraz klimatyzacyjne, 

  w ramach w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej.

przedsiêbiorstwach i instytucjach i instalacje

Kwalifikacje zawodowe

Absolwent jest przygotowany do wykonywan ia 

zadañ zawodowych z zakresu:

Absolwent znajdzie zatrudn ien ie:

E.30.
E.31.

 Monta¿, eksploatacja i konserwacja urz¹dzeñ i instalacji ch³odniczych.
 Monta¿, eksploatacja i konserwacja urz¹dzeñ i instalacji klimatyzacyjnych.

  montowania i uruchamiania urz¹dzeñ i instalacji ch³odniczych, 
  klimatyzacyjnych oraz pomp ciep³a, 
  oceniania stanu technicznego oraz obs³ugi i konserwacji urz¹dzeñ i instalacji 
  ch³odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep³a,
  naprawy oraz modernizacji urz¹dzeñ i instalacji ch³odniczych, 
  klimatyzacyjnych oraz pomp ciep³a,
  organizowania prac zwi¹zanych z monta¿em i eksploatacj¹ urz¹dzeñ 
  i instalacji ch³odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep³a,
  demonta¿u urz¹dzeñ i instalacji ch³odniczych, klimatyzacyjnych 
  oraz pomp ciep³a, odzysku i uzdatniania czynników roboczych.

311929

NUMER ZAWODU
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B.21.  
B.22.

Monta¿ urz¹dzeñ i systemów energetyki odnawialnej.
  Eksploatacja urz¹dzeñ i systemów energetyki odnawialnej.

311930

NUMER ZAWODU

10

organizowania i wykonywania prac zwi¹zanych z monta¿em instalacji
systemów energetyki odnawialnej,
monta¿u i demonta¿u urz¹dzeñ do pozyskiwania energii odnawialnej,
kontrolowania pracy urz¹dzeñ i instalacji systemów energetyki odnawialnej,
wykonywania konserwacji oraz naprawy urz¹dzeñ i instalacji systemów 
energetyki odnawialnej.

w  firmach zajmuj¹cych siê budow¹ i utrzymaniem sprawnoœci sieci energii
odnawialnej i w elektrowniach,
w organizacjach, przedsiêbiorstwach i instytucjach zajmuj¹cych siê
odnawialnymi Ÿród³ami energii,
w zak³adach wytwarzaj¹cych, przetwarzaj¹cych i przesy³aj¹cych energiê
elektryczn¹ (elektrownie i zak³ady energetyczne),
w ramach w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej.

Kwalifikacje zawodowe:



Techn ik mechatron ik

Kwalifikacje zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do wykonywan ia 

zadañ zawodowych z zakresu:

Absolwent znajdzie zatrudn ien ie:

E.03.
E.18.
E.19. 

 Monta¿ urz¹dzeñ i systemów mechatronicznych
 Eksploatacja urz¹dzeñ i systemów mechatronicznych
Projektowanie i programowanie urz¹dzeñ i systemów mechatronicznych

zastêpowania  uk³adów mechanicznych inteligentnymi systemami 

elektromechanicznymi,

programowania i nastawiania parametrów urz¹dzeñ i systemów mechatronicznych,

kontrolowania dzia³ania urz¹dzeñ automatyki przemys³owej,

regulowania i naprawiania czêœci automatyki,

projektowania uk³adów sterowania przemys³owego,

montowania, obs³ugiwania, dozorowania instalacji elektrycznych, elektronicznych, 

pneumatycznych i hydraulicznych,

obs³ugiwania linii pomiarowych w urz¹dzeniach automatyki i oprzyrz¹dowania 

precyzyjnego.

w zak³adach produkuj¹cych automaty przemys³owe,

w firmach zajmuj¹cych siê produkcj¹, serwisem sterowañ,

w projektowaniu i opracowywaniu dokumentacji  technicznej,

prowadz¹c w³asn¹ dzia³alnoœæ np. punkt serwisowy, pomiarowy, legalizacyjny.

311410

NUMER ZAWODU

1111



Mechan ik monter maszyn

i urz¹dzeñ

M.17. Monta¿ i obs³uga maszyn i urz¹dzeñ

Kwalifikacja zawodowa

Absolwent jest przygotowany do wykonywan ia 

zadañ zawodowych z zakresu:

Absolwent znajdzie zatrudn ien ie:

dokonywania napraw bie¿¹cych, œrednich i g³ównych maszyn i urz¹dzeñ,

instalowania, przemieszczania i uruchamiania maszyn i urz¹dzeñ,

wykonywania i naprawiania typowych czêœci maszyn,

przeprowadzania przegl¹dów technicznych maszyn i urz¹dzeñ,

wykonywania prac monta¿owych i kontrolnych w cyklu produkcyjnym maszyn 

i urz¹dzeñ,

oceniania stanu technicznego maszyn i urz¹dzeñ z wykorzystaniem 

badañ diagnostycznych.

na wydzia³ach produkcyjnych przy monta¿u, ustawianiu i regulacji maszyn 

i urz¹dzeñ,

w firmach obs³ugowo-naprawczych, 

w firmach zajmuj¹cych siê wytwarzaniem,

w transporcie i spedycji,

przy eksploatacji maszyn i urz¹dzeñ jako brygadzista utrzymania ruchu,

we w³asnej firmie, np. w warsztacie mechanicznym.

723310

NUMER ZAWODU
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Operator obrabiarek skrawaj¹cych

Kwalifikacja zawodowa

Absolwent jest przygotowany do wykonywan ia 

zadañ zawodowych z zakresu:

Absolwent znajdzie zatrudn ien ie:

M.19. U¿ytkowanie obrabiarek skrawaj¹cych

przygotowywania obrabiarek skrawaj¹cych konwencjonalnych i CNC 

do planowanej obróbki, zgodnie z dokumentacj¹ techniczn¹,

wykonywania obróbki na obrabiarkach konwencjonalnych i CNC,

konserwacji obrabiarek skrawaj¹cych do metali,

dobierania narzêdzi i przyrz¹dów pomiarowych, z uwzglêdnieniem wymaganej 

dok³adnoœci wykonania przedmiotu, zgodnie z procesem technologicznym,

przeprowadzania kontroli jakoœci wyrobów wykonanych w procesach obróbki,

pos³ugiwania siê dokumentacj¹ technologiczn¹, instrukcjami obs³ugi maszyn 

i urz¹dzeñ oraz  normami i poradnikami,

we wszystkich przedsiêbiorstwach przemys³u na wydzia³ach produkcyjnych 
wykorzystuj¹cych obróbkê skrawaniem, 
na wydzia³ach remontowo-naprawczych, 
w narzêdziowniach, prototypowniach itp., 
w przedsiêbiorstwach us³ugowych i w rzemioœle,
w ramach w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej.

+X

+Z

+C+C

722307

NUMER ZAWODU
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Œlusarz

Kwalifikacja zawodowa

Absolwent jest przygotowany do wykonywan ia 

zadañ zawodowych z zakresu:

Absolwent znajdzie zatrudn ien ie:

M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urz¹dzeñ i narzêdzi
0,05   1 mm_:

wykonywania operacji œlusarskich,

obrabiania metali i stopów,

wytwarzania typowych czêœci maszyn,

obs³ugiwania urz¹dzeñ pomiarowych,

wykonywania po³¹czeñ czêœci maszyn,

kalkulowania kosztów wytwarzania i naprawy czêœci maszyn.

w zak³adach przemys³u metalowego, maszynowego,

w firmach zajmuj¹cych siê monta¿em i demonta¿em maszyn i urz¹dzeñ,

przy obs³udze linii produkcyjnych,

w zak³adach naprawczych maszyn i urz¹dzeñ,

w narzêdziowniach przy wytwarzaniu narzêdzi,

we w³asnej firmie np. w us³ugach œlusarskich.

722204

NUMER ZAWODU
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Elektryk
Kwalifikacje zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do wykonywan ia 

zadañ zawodowych z zakresu:

Absolwent znajdzie zatrudn ien ie:

E.07.
E.08.

 Monta¿ i konserwacja maszyn i urz¹dzeñ elektrycznych
 Monta¿ i konserwacja instalacji elektrycznych

pos³ugiwania siê dokumentacj¹ techniczn¹ instalacji, maszyn i urz¹dzeñ 

elektrycznych,

wykonywania instalacji elektrycznych,

instalowania i uruchamiania maszyn i urz¹dzeñ elektrycznych,

montowania uk³adów automatyki, zabezpieczeñ, sygnalizacji i pomiarów,

dokonywania wymiany elementów aparatów, maszyn i urz¹dzeñ elektrycznych,

wykonywania linii napowietrznych i kablowych,

prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej.

w elektrowniach i zak³adach energetycznych,

w hutach, kopalniach, przedsiêbiorstwach transportu kolejowego i wodnego,

w przedsiêbiorstwach produkuj¹cych maszyny i urz¹dzenia elektroenergetyczne,

w przedsiêbiorstwach naprawy maszyn elektrycznych, urz¹dzeñ 

elektroenergetycznych oraz sprzêtu elektrycznego powszechnego u¿ytku

w zak³adach rzemieœlniczych bran¿y elektrotechnicznej,

w przedsiêbiorstwach budowlanych przy wykonywaniu instalacji elektrycznych.

741103

NUMER ZAWODU
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Elektromechan ik

Kwalifikacja zawodowa

Absolwent jest przygotowany do wykonywan ia 

zadañ zawodowych z zakresu:

Absolwent znajdzie zatrudn ien ie na stanowiskach:

E.07. Monta¿ i konserwacja maszyn i urz¹dzeñ elektrycznych

montowania maszyn i urz¹dzeñ elektrycznych z podzespo³ów,

montowania uk³adów sterowania, regulacji i zabezpieczeñ,

wykonywania okresowych przegl¹dów technicznych maszyn i urz¹dzeñ elektrycznych,

demontowania i montowania podzespo³ów maszyn i urz¹dzeñ elektrycznych,

wymiany zu¿ytych lub uszkodzonych podzespo³ów maszyn i urz¹dzeñ elektrycznych,

wykonywania pomiarów parametrów maszyn i urz¹dzeñ elektrycznych.

monta¿u oraz kontroli technicznej w zak³adach produkuj¹cych maszyny 

i urz¹dzenia elektryczne,

eksploatacji i konserwacji maszyn i urz¹dzeñ elektrycznych stosowanych 

w zak³adach przemys³owych oraz w budownictwie,

konserwacji urz¹dzeñ ch³odniczych i klimatyzacyjnych w handlu,

napraw i remontów maszyn i urz¹dzeñ elektrycznych w zak³adach serwisowych, 

œwiadcz¹cych us³ugi z zakresu elektromechaniki,

napraw elektrycznego sprzêtu gospodarstwa domowego w zak³adach us³ugowych.

w zak³adach rzemieœlniczych bran¿y elektromechanicznej,

w ramach w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej.

741201

NUMER ZAWODU
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Operator maszyn i urz¹dzeñ 

do przetwórstwa tworzyw 

sztucznych

M.03. Obs³uga maszyn i urz¹dzeñ do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Kwalifikacja zawodowa

Absolwent jest przygotowany do wykonywan ia 

zadañ zawodowych z zakresu:

Absolwent znajdzie zatrudn ien ie:

we wszystkich przedsiêbiorstwach przemys³u na wydzia³ach produkcyjnych 
wykorzystuj¹cych maszyny i urz¹dzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych, 
na wydzia³ach remontowo-naprawczych, 
w przedsiêbiorstwach us³ugowych i w rzemioœle,
w ramach w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej.

u¿ytkowania maszyn, urz¹dzeñ i narzêdzi stosowanych w procesie przetwórstwa 

tworzyw sztucznych,

wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych,

nadzorowania i kontrolowania procesów produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych,

wykonywania przegl¹dów, regulacji oraz konserwacji maszyn i urz¹dzeñ  

stosowanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych.

814290

NUMER ZAWODU

KSZTA£CENIU PATRONUJE
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OPINIENasze pracown ie do nauki zawodów
Kierunek, który wybra³em, to technik mechanik. Poznajê 
wiedzê o najnowszych maszynach, tokarkach, frezarkach 
oraz obrabiarkach skrawaj¹cych CNC ( czyli sterowanych 
komputerowo) oraz uczê siê ich obs³ugi. Zdobywam te¿ 
wiedzê do t. procesów technolog icznych ró¿nych 
przedmi otów, ich w³asnoœci oraz  sposobów ich 
wytwarzania. Uczê siê równie¿ metod pomiarowych. 
Wybieraj¹c tê szko³ê, kierowa³em siê moimi zaintereso-
waniami, ale tak¿e wzglêdami finansowymi (zawód ten 
jest  dobrze p³atny)  oraz planam i na prz ysz ³oœæ 
(chcia³bym studiowaæ na Wydziale Mechaniczn ym 
Politechniki Wroc³awskiej). Kiedy tu przyszed³em, 
by³em bardzo pozytywnie zaskoczony technicznymi 
i specjalistycznymi pracowniami do nauki przedmiotów 
zawodowych. Tu uczymy siê teorii i rysunku technicznego. 
PóŸniej wiedzê tê stosujemy w praktyce na zajêciach 
w CKP. Szybko mo¿na siê tam zorientowaæ, czy nasza 
wiedza teoretyczna jest wystarczaj¹ca, czy jeszcze 
musimy j¹ podszlifowaæ.
Nasi nauczyciele s¹ profesjonalistami i doskonale potrafi¹ 
nas przygotowaæ zarówno do egzaminów potwierdzaj¹cych 
kwalifikacje zawodowe, jak i do matury. Wystarczy chcieæ! 

Zachêcam do wyboru Zespo³u Szkó³ nr 18!

Mateusz Dziadyk - uczeñ klasy II
technikum mechanicznego
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W naszej szkole oprócz sal przeznaczonych do nauczania 
przedmiotów  ogólnokszta³c¹cych mamy tak¿e 

pracownie do nauki przedmiotów zzwodowych - 

zarówno mechaniczne, jak i elektryczne oraz 
komputerowe z programami CAD umo¿liwiaj¹cymi 
tworzenie rysunków technicznych i modelowanie czêtci 
maszyn. Dysponujemy te¿ programem Solid Edge. 
W

 
jednej z pracowni zainstalowany jest system 

niemieckiej firmy MTS wspomagaj¹cy naukê 
programowania obrabiarek skrawaj¹c ych CNC czyli 
sterowanych komputerowo. W pracowni pomiarowej 
znajduj¹ siê: 

 
zrywarki, twardoœciomierze i mikroskop 

warsztatowy.  S¹ one pomocne przy okreœlaniu w³asnoœci 
materia³ów konstrukcyjnych. Znajduj¹ siê tam równie¿ 
przyrz¹dy kontrolno-pomiarowe tj.? suwmiarki 
mikrometry,

 
czujniki zegarowe i wiele innych. Mamy te¿, 

wyposa¿on¹ przez wspó³pracuj¹c¹ z nasz¹ Szko³¹ Firmê 
PneumatSystem, pracowniê pnematyczno -
hydrauliczn¹, gdzie odbywaj¹ siê zajêcia w grupach, 
by

 

uczyæ siê rysunku technicznego, modelowania czêœci, 
monta¿u uk³adów 

 

pneumatycznych, budowy i

 

dzia³ania: 
si³owników, zaworów, sprê¿arek oraz ³¹czenia 
elementów instalacji pneumatycznych.
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Nasi uczn iowie maj¹ zajêcia tak¿e w !CKP



Anna Cho³odecka
Dyrektor Centrum Kszta³cenia Praktycznego we Wroc³awiu

WROC£AW

Pracown ie
Pracown ia obróbki rêcznej/monta¿-demonta¿ maszyn i urz¹dzeñ

Pracown ia obrabiarek konwencjonalnych - frezarek

Pracown ia obrabiarek konwencjonalnych - tokarek

Pracown ie obróbki rêcznej

Pracown ia spawaln ictwa

Pracown ie systemów CAD/CAM i CNC

Pracown ia zintegrowana obróbki rêcznej i mechan icznej

Pracown ia automatyki

Pracown ia pneumatyki i hydrauliki

Pracown ia inteligentnych budynków

Pracown ia instalacji elektrycznych

Pracown ia projektowan ia instalacji elektrycznych

Pracown ia maszyn elektrycznych

Pracown ia monta¿u i eksploatacji maszyn elektrycznych

Pracown ia urz¹dzeñ i aparatów elektroenergetycznych

Pracown ie komputerowe

Pracown ia systemów mikroprocesorowych

Pracown ia systemów operacyjnych i sieci komputerowych

Pracown ia urz¹dzeñ lokalnych sieci komputerowych

Pracown ie urz¹dzeñ techn iki komputerowej

Pracown ia urz¹dzeñ elektron icznych

Pracown ia telekomun ikacji

Pracown ia teletransmisji kablowej i œwiat³owodowej  
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Centrum Kszta³cenia Praktycznego organizuje i prowadzi w 
ci¹gu roku szkolnego kszta³cenie praktyczne dla oko³o  1700 
uczniów z oœmiu  wroc³awskich szkó³. Wœród 70 oddzia³ów 
du¿¹ grupê stanowi m³odzie¿ z ZS nr 18, dla której nasi
nauczyciele prowadz¹ zajêcia w 12 zawodach.  Centrum 
jest te¿ oœrodkiem egzaminacyjnym, w którym 
przeprowadzane s¹ egzaminy

 
potwierdzaj¹ce 20 

kwalifikacji zawodowych. Zajêcia odbywaj¹ siê
 

w 42 
pracowniach spacjalistycznych systematycznie 
doposa¿anych

 
w nowe urz¹dzenia i technologie -

 
we 

wspó³pracy z pracodawcami.
 
Centrum, jakodrugaw

 
 kraju 

placówka otwiatowa, posiada certyfikat Autoryzowanego 
Partnera Szkoleniowego frmy Dr.

 
Johanes HEIDENHAIN 

GmbH w zakresie programowania i obs³ugi obrabiarek CNC. 
M³odzie¿

 
otrzymuje

 
zaœwiadczenie lub certyfikat 

Heidenhein. Czêœæ programu kszta³cenia zawodowego 
uczniowie realizuj¹

 
w du¿ych

 
wroc³awskich 

przedsiêbiorstwach -

 

s¹ to m.in.

 

Elektrotim S.A.,? Volz 
Hydraulik Sp. z o.o., Rawlplug, Control 

 

System, gdzie 
poznaj¹ nowe techniki i

 

technologie w rzeczywistych

 warunkach pracy, korzystaj¹c z najnowoczeœniejszej bazy

 sprzêtowej i

 

materia³owej wspó³pracuj¹cych z nami 
przedsiêbiorstw.

 

Do dyspozycji uczniów s¹ te¿ doradcy

 zawodowi zatrudnieni

 

w Miêdzyszkolnym Oœrodku 
Wspierania Aktywnoœci Zawodowej.
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Lubiê dzia³aæ i zachêcaæ do dzia³an ia
Z Renat¹ Grzybowsk¹ - opiekunem Samorz¹du Uczn iowskiego ZS 18 rozmawia E. Sidor

Renata Grzybowska
nauczyciel fizyki, 
opiekun Samorz¹du Uczniowskiego
w Zespole Szkó³ nr 18 we Wroc³awiu
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- Czas komórek, Internetu, blogów, Facebooka… Jest 
miejsce w ¿yciu m³odego cz³owieka na dzia³alnoœæ 
samorz¹dow¹, spo³eczn¹? 
-  Okazuje siê, ¿e jest! 
- A mo¿e jest Pani idealistk¹? 
- (Œmiech) Na szczêœcie fakty przemawiaj¹ za tym, ¿e bli¿ej  
mi do realistki. Nasza m³odzie¿ nie przechodzi obojêtnie 
obok potrzebuj¹cych – co roku przeprowadza zbiórkê 
funduszy na zakup najpotrzebniejszych produktów  
spo¿ywczych i œrodków czystotci dla ubo¿szych rodzin, które 
bardzo, bardzo dziêkuj¹  za pomoc. I dla cz³onków SU jest 
to najwiêksza zap³ata!!! W ramach Ligi Klas przygotowuj¹ 
i prowadz¹ wiele rozmaitych  konkursów. W³¹czaj¹ siê te¿ 
chêtnie w zbiórki plastikowych  nakrêtek na rzecz Fundacji 
Wroc³awskiego Hospicjum dla Dzieci; baterii – w ramach 
przyst¹pienia do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego 
dla Szkó³ ZBIERAJ BATERIE; grosików w ramach 
ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” skierowanej do dzieci 
wychowuj¹cych siê poza w³asn¹ rodzin¹; ksi¹¿ek i bajek, 
które trafiaj¹ do potrzebuj¹cych placówek  (oddzia³y 
dzieciêce, placówki terapeutyczno-wychowawcze, œwietlice 
œrodowiskowe, hospicja etc. I porwali swym  dzia³aniem 
ca³¹ szko³ê! 

-  Rzeczywiœcie dzia³aj¹ prê¿nie, ale przecie¿ nie wszyscy 
m³odzi ludzie na pytanie: „Czy chcesz z nami 
popracowaæ?”,  odpowiadaj¹  „Tak”.  
-  Bo do tego te¿ trzeba mieæ predyspozycje. Mówiê 
o rozwiniêtej  empatii, ale te¿ o zdolnoœciach 
organizacyjnych oraz  o  wewnêtrznej dyscyplinie, która 
pozwala rozpoczêt¹ akcjê  z powodzeniem doprowadziæ 
do koñca.  Potrzebni s¹ te¿ dobrzy organizatorzy oraz osoby 
o cechach przywódczych, bo nie ka¿dy potrafi zarz¹dzaæ, jak 
to siê  dzisiaj mówi -  „zasobem ludzkim”. I naturalnie trzeba 
chcieæ.  
-  Ale dzia³aj¹c w szeregach SU, mo¿na siê te¿ czegoœ 
nauczyæ?  
-  Pracy w zespole, sztuki planowania, o rganizacji 
okreœlonych dzia³añ, dyplomacji... Wszystkiego, 
co  niew¹tpliwie  przyda  siê w przysz³oœci.  
-  Dlaczego Renata Grzybowska zosta³a opiekunk¹ SU?  
-  Lubiê dzia³aæ i zachêcaæ do dzia³ania.  
-  Dziêkujê.  
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Mamy powa¿ne !sukcesy w kszta³cen iu zawodowym 25

– 2012 r. – dru¿ynowo II miejsce w ogólnopolskim konkursie „Elektryzuj¹ca Pasja” za projekt „Nie odrzucajmy 

lamp elektronowych – muzycy nadal ich potrzebuj¹”, 

– 2013 r. – indywidualnie I, II i III miejsce we wroc³awskim „Konkursie na najlepszego elektryka Zasadniczej 

Szko³y Zawodowej”, 

– 2013 r. – indywidualnie tytu³ Laureata Szkolnego Nobla w dziedzinie technicznej, 

– 2014 r. – dru¿ynowo I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Elektryzuj¹ca Pasja” za projekt „Modernizacja 

(projekt i wykonanie) przedniego pneumatycznego zawieszenia motocyklu w³asnej konstrukcji, 

wyposa¿onego w dodatkowy uk³ad pompowania kó³ wraz z mo¿liwoœci¹ pomiaru ciœnienia”, 

– 2015 r. - dru¿ynowo I miejsce w zawodzie technik elektryk w „Konkursie na najlepszych  uczniów w zawodzie 

w 2015 roku na Dolnym Œl¹sku”, 

– 2015 r. – dru¿ynowo I miejsce w zawodzie œlusarz w „Konkursie na najlepszych  uczniów w zawodzie w 2015 

roku na Dolnym Œl¹sku”, 

– 2015 r. - I miejsce dru¿ynowo w zawodzie elektryk w regionalnym etapie „Konkursu na najlepszych  uczniów 

w zawodzie w 2015 roku w subregionie wroc³awskim”, 

– 2015 r. - II miejsce dru¿ynowo w zawodzie technik mechanik w regionalnym etapie „Konkursu na najlepszych  

uczniów w zawodzie w 2015 roku w subregionie wroc³awskim”. 
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Osi¹gamy te¿ !sukcesy w innych dziedzinach

Ka¿dy uczeñ w naszej Szkole mo¿e realizowaæ swoje pasje i rozwijaæ 

zainteresowan ia. U nas te¿ m³odzie¿ odkrywa ukryte dot¹d talenty!

27

Nasi uczniowie znani s¹ z sukcesów w biznesie: 
- 2013 r. - I miejsce we wroc³awskim konkursie “E -sklep, czyli mój pierwszy biznes w sieci", 
- 2014 r. - I miejsce we wroc³awskim konkursie „Mój pierwszy biznes przed 20 -tk¹” (w kategorii - “E-sklep”), 

- 2015 r. - I miejsce we wroc³awskim konkursie „Mój pierwszy biznes przed 20 -tk¹” (w kategorii - “Gra planszowa”). 
 

Nasza m³odzie¿, myœl¹c powa¿nie o przysz³oœci, interesuje siê m.in. prawem pracy: 

- 2015 r. - I i III miejsce w regionalnym etapie konkursu „ Poznaj swoje prawa w pracy”. 
 

Nie jesteœmy obojêtni w kwestii ochrony œrodowiska - szczególnie naszego miasta i regionu:    

- 2015 r. - I miejsce na Dolnym Œl¹sku za projekt badawczy ”Badanie stanu œrodowiska wokó³ szko³y oraz miejsca 
zamieszkania”. 
 

Mimo zainteresowañ typowo technicznych, zwyciê¿aj¹ te¿ w konkursach humanistycznych: 

- 2014 r. - I miejsce we wroc³awskim konkursie na przemówienie do Parlamentu Europejskiego pt. „Prawa cz³owieka nie s¹ 
nam dane raz na zawsze – rola Parlamentu Europejskiego w umacnianiu praw cz³owieka”, 

- 2014 r. - I miejsce za reporta¿ w X edycji Miêdzyszkolnego Konkursu Ma³ych Form Dziennikarskich „O Laur Z³otej Czcionki”,   

nad którym patronat obj¹³ p. prof. Jan Miodek, 

- 2014 r. - I  miejsce za opowiadanie w miêdzyszkolnym konkursie literackim w ramach kampanii profilaktyki HIV/AIDS. 



Liczymy siê w !  sporcie
PI£KA NO¯NA:

PI£KA RÊCZNA:

LEKKOATLETYKA:

PI£KA SIATKOWA:
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-
 

2012/2013 –
 

I miejsce w Mistrzostwach Wroc³awia 
Licealiady w Pi³ce No¿nej,

 

- 2013/2014 – III  miejsce w Mistrzostwach Wroc³awia 
Licealiady w pi³ce no¿nej, 

- 2014/2015 – I miejsce w Mistrzostwach Wroc³awia 
Licealiady w pi³ce no¿nej. 

 

-  2013/2014 – I miejsce w Strefia Centrum w Licealiadzie
w pi³ce rêcznej, 
- 2014/2015 – II miejsce w Finale Strefy Wroc³awskiej 
Licealiady w pi³ce rêcznej, 
- 2014/2015 – II miejsce w Mistrzostwach Wroc³awia 
Licealiady w  pi³ce rêcznej. 

 
- 2014/2015 – II miejsce w Finale Dolnoœl¹skim Ligi 
Lekkoatletycznej w skoku w dal, 
- 2014/2015  - III miejsce w  Finale Dolnoœl¹skim 
Indywidualnych Mistrzostw L.A. w skoku w dal,

 
-
 

2014/2015  - III miejsce w Finale Dolnoœl¹skim 
Indywidualnych Mistrzostw L.A. w pchniêciu kul¹, 

 
-
 

2014/2015  -
 

I miejsce w Finale Dolnoœl¹skim Szkolnej 
Ligi Lekkoatletycznej Wroc³awskich Szkó³ Ponadgimnazjalnych.

 

  -
 

2014/2015 –
 

II miejsce w Finale Strefy Centrum 
Licealiady M³odzie¿y w siatkówce.

 
 



Szko³a to  obowi¹zki!n ie tylko
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www. zs 18.wroc.pl

Jestem 

bardzo aktywn¹ 

Maskotk¹!

Wszêdzie 

mnie pe³no!

www. zs 18.wroc.pl

www. zs 18.wroc.pl

Lubiê 

towarzyszyæ 

naszym 

uczniom!

Zostañ 

jednym 

z nich!

www. zs 18.wroc.plwww. zs 18.wroc.pl
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www. zs 18.wroc.pl

Miern ik elektryczny z kluczem francuskim to MASKOTKA naszej Szko³y
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NaBAs
K
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 klasa 

 matematyczno-informatyczna,

 klasy sportowe:

- pi³ka rêczna,

- p³ywan ie,

- lekkoatletyka,

- judo/karate.

Oferta edukacyjna

W naszym Zespole Szkó³ mamy te¿ GIMNAZJUM NR 37

Warto wybraæ nasze Gimnazjum. Zapraszamy!
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Gimnazjum nr 37 jest szko³¹ o profilu sportowym, 

wspó³pracuj¹c¹ z klubami: Juveni¹, MOS Wroc³aw 
i Œl¹skiem Wroc³aw. M³odzie¿ uczestniczy w licznych 
zawodach sportowych na szczeblu regionalnym, 
ogólnopolskim i miêdzynarodowym. Uczniowie trenuj¹cy 
p³ywanie

 
wielokrotnie ustanawiali rekordy Polski.

i
 
zajmowali najwy¿sze

 
miejsca na Mistrzoswach Polski

i
 
Mistrzostwach Europy.

 
Dru¿yna pi³karzy rêcznych wiele 

razy triumfowa³a
 

w Mistrzostwach Wroc³awia, Strefy 
Wroc³awskiej i Dolnego

 
Œl¹ska. Liczni uczniowie 

trenuj¹cy judo brali udzia³
 

w Mistrzostwach Polski, 
a

 
w

 
Miêdzywojewódzkich

 
Mistrzostwach M³odzików 

w
 
Judo i Sumo zajêli I, II i III

 
miejsce!

  
 

Gimnazjum nr 37 dba równie¿ o  wszechstronn¹ 
edukacjê

 

swoich uczniów. S³u¿¹ temu liczne dzia³ania, 
projekty,

 

konkursy, akcje, lekcje w terenie,  wycieczki 
przedmiotowe.

 

M³odzie¿ ma te¿ mo¿liwoœæ 
uczestniczenia w zajêciach

 

pozalekcyjnych: 
wyrównawczych, przygotowuj¹cych do

 

egzaminu 
gimnazjalnego, ko³ach zainteresowañ. Prê¿nie dzia³a

 

wolontariat. Nasi gimnazjaliœci przez ca³y rok szkolny 
pomagaj¹

 

potrzebuj¹cym w wybranych przedszkolach, 
szpitalach, domach

 

opieki spo³ecznej.

 
 
 



ZESPÓ£ SZKÓ£ NR 18 WE WROC£AWIU
ul.  M³odych Techników 58   53-645 Wroc³aw ..

tel. (71) 355-17-18,  fax (71) 355-00-58

Politechnika  Wroc³awska
Wydzia³ ElektrycznyWydzia³ Mechaniczny

Dojazd autobusami: 102, 103, 104, 122, 127, 128, 132, 142, . 
Dojazd tramwajami: 3,10, 20, 23, 31, 32, 33. 

C

www.zs18.wroc.pl   szkola@zs18.wroc.pl www.facebook.com/zs18.wroclaw         

KOMPETENTNE WSPARCIE PRZEMYS£U Modernizacja
infrastruktury
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