
Monter izolacji przemysłowych Blacharz izolacji przemysłowych

- Wykonuje i konserwuje me-
talowe płaszcze ochronne oraz 
konstrukcje wsporcze i nośne 
instalacji przemysowych
- Naprawia konstrukcje wspor- 
cze i nośne z blachy dla izolacji 
przemysłowych
- Używa narzędzi i specjalistycz-
nych urządzeń do obróbki blach
- Posługuje się dokumentacją 
techniczną

Operator urządzeń przemysłu chemicznego

Elektromechanik pojazdów samchodowych

- Obsługuje maszyny 
i urządzenia przemysłu che-
micznego
- Wytwarza półprodukty 
i produkty chemiczne
- Kontroluje przebieg procesów 
technologicznych przemysłu 
chemicznego
- Posługuje się dokumentacją 
techniczną

Operator obrabiarek skrawających

- Montuje izolacje ciepłochronne, 
zimnochronne i ogniochronne 
zbiorników, rurociągów, zaworów 
i kołnierzy w różnego typu zakła-
dach przemysłowych
- Wykonuje płaszcze ochronne, 
konstrukcje wsporcze i nośne 
instalacji przemysłowych
- Instaluje komory i urządzenia 
wentylacyjne oraz chłodnicze
- Demontuje i naprawia izolacje 
przemysłowe

- Przygotowuje obrabiarki skrawa-
jące konwencjonalne i sterowane 
numerycznie do planowanej 
obróbki
-Wykonuje obróbkę na 
konwencjonalnych obrabiarkach 
skrawających zgodnie 
z wymaganiami dokumentacji 
technologicznej
- Wykonuje program obróbki 
technologicznej na obrabiarkach 
sterowanych numerycznie CNC

Kontakt
ul. Rzeszowska 78 

39-200 Dębica 

tel.14 6811 080
fax 14 6811 081 

e-mail: 
zsz1debica@op.pl 

www.mechanikdebica.edu.pl

Zapraszamy na nasz fanpage
https://www.facebook.com/mechanikdebica

Firmy
partnerskie

- Ocenia stan techniczny 
elektrycznych i elektronicznych 
układów pojazdów 
- Posługuje się specjalistycznymi 
urządzeniami typu diagnoskopy, 
testery, itp.
- Naprawia elektryczne 
i elektroniczne układy pojazdów 
samochodowych
- Nabywa uprawnienia kat.B do 
prowadzenia pojazdów 
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Technik budownictwa Technik pojazdów samochodowych Technik teleinformatyk

- Projektuje, organizuje, 
wykonuje i nadzoruje prace 
budowlane i wykończeniowe
- Sporządza kosztorysy 
budowlane i dokumentację 
techniczną używając 
specjalistycznych programów
 komputerowych
- Zna przepisy BHP dotyczące 
prac budowlanych

- Zna budowę i zasady działania 
wszystkich układów pojazdu
- Zna i stosuje nowoczesne
technologie w naprawie 
samochodów
- Obsługuje stanowiska 
diagnostyczne
- Nabywa uprawnienia kat.B do 
prowadzenia pojazdów
- Zakłada własny warsztat 
samochodowy i umiejętnie go 
prowadzi

- Projektuje i wykonuje lokalne 
sieci komputerowe
- Uruchamia i utrzymuje 
terminale i przyłącza 
abonenckie
- Montuje i eksploatuje systemy 
transmisyjne
- Instaluje i eksploatuje systemy 
komutacyjne
- Administruje sieciami 
teleinformatycznymi

Technik cyfrowych procesów graficznych Technik mechatronik Murarz - tynkarz

Technik elektryk Technik technologii odzieży Mechanik pojazdów samochodowych

- Projektuje i wykonuje 
instalacje oświetleniowo – 
siłowe do 1 kV oraz sieci elekto-
energetyczne wysokich napięć
- Remontuje maszyny prądu sta-
łego i zmiennego, silniki i prąd-
nice oraz maszyny specjalne
- Wykonuje układy zasilania 
urządzeń i maszyn elektrycz-
nych w tym urządzenia energo-
elektroniczne

- Projektuje, programuje i mon-
tuje oraz eksploatuje urządzenia 
i systemy  mechatroniczne
- Programuje sterowniki PLC, 
CNC, drukarki 3D, regulatory, 
falowniki, układy sterowania 
pojazdami, układy automatyki
- Projektuje urzdzenia me-
chatroniczne używając 
nowoczesnych programów 
(CAD, CAM, itp.)

- Wykonuje zaprawy murarskie, 
tynkarskie i mieszanki 
betonowe
- Muruje konstrukcje 
budowlane z cegieł, pustaków, 
bloczków, itp.
- Tynkuje, wykonuje okładziny 
ścienne
- Ociepla i remontuje budynki
-Prowadzi własną działalność 
usługową

- Projektuje ubrania używając 
programów komputerowych
- Zna aktualne trendy w świecie 
mody
- Umiejętnie dobiera odzież 
oraz dodatki do rodzajów figur  
i typów urody
- Szyje odzież różnego 
asortymentu
- Opracowuje dokumentację 
odzieży

- Naprawia pojazdy posługując 
się specjalistycznym sprzętem
- Zna zasady działania wszyst-
kich układów pojazdu samocho-
dowego
- Używa programów kompute-
rowych w zawodzie mechanika
- Diagnozuje podzespoły pojaz-
dów samochodowych
- Nabywa uprawnienia kat.B do 
prowadzenia pojazdów

- Planuje i opracowuje projekty 
za pomocą programów 
graficznych
- Przygotowuje i publikuje
prace graficzne do druku (DTP)
- Tworzy prezentacje 
multimedialne i publikacje  
internetowe
- Obsługuje drukarki cyfrowe 
i urządzenia wielkoformatowe


