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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:

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

16

EE.04. Monta¿ i obs³uga maszyn i urz¹dzeñ elektrycznych
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– 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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