
Technik budownictwa Technik pojazdów samochodowych

• Projektuje, organizuje, wykonu-
je i nadzoruje prace budowlane  
i wykończeniowe.
• Sporządza kosztorysy budowlane 
i  dokumentację techniczną, używając  
specjalistycznych programów  kompu-
terowych.
• Zna przepisy BHP dotyczące prac bu-
dowlanych.

• Zna budowę i  zasady działania 
wszystkich układów pojazdu.
• Zna i stosuje nowoczesne technolo-
gie w naprawie samochodów.
• Obsługuje stanowiska diagnostyczne.
• Nabywa bezpłatnie uprawnienia kat. B 
do prowadzenia pojazdów.
• Zakłada własny warsztat samocho-
dowy i umiejętnie go prowadzi.

• Projektuje i  wykonuje lokalne sieci 
komputerowe.
• Uruchamia i  utrzymuje terminale 
i przyłącza abonenckie.
• Montuje i eksploatuje systemy trans-
misyjne.
• Instaluje i eksploatuje systemy komu-
tacyjne.
• Administruje sieciami teleinforma-
tycznymi.

Technik teleinformatykTechnik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik mechatronik

           Technik elektroenergetyk  
transportu szynowegoTechnik elektryk Technik przemysłu mody

• Projektuje i wykonuje instalacje oświe-
tleniowo – siłowe do 1 kV oraz sieci 
elektroenergetyczne wysokich napięć.
• Remontuje maszyny prądu stałego 
i  zmiennego, silniki i  prądnice oraz 
maszyny specjalne.
• Wykonuje układy zasilania urządzeń 
i  maszyn elektrycznych w  tym urzą-
dzenia energoelektroniczne.
• Montaż szaf niskiego i wysokiego na-
pięcia.

• Projektuje, programuje i  montuje 
oraz eksploatuje urządzenia i  systemy  
mechatroniczne.
• Programuje sterowniki PLC, CNC, 
drukarki 3D, regulatory, falowniki, 
układy sterowania pojazdami, układy 
automatyki.
• Projektuje urządzenia mechatronicz-
ne, używając nowoczesnych progra-
mów (CAD, CAM, itp.).

• Montuje instalacje, doprowadzające 
energię do urządzeń trakcyjnych.
• Montuje sieci trakcyjne oraz pomocni-
cze urządzenia trakcyjne.
• Prowadzi obsługę, wykonuje diagno-
stykę i przegląd środków transportu szy-
nowego (lokomotywy, wagony).
• Wykonuje naprawy środków transpor-
tu szynowego.
• Może nabyć uprawnienia maszynisty lo-
komotywy oraz urządzeń podlegających 
Dozorowi.

• Projektuje wyroby odzieżowe.
• Opracowuje dokumentację i wytwa-
rza wyroby odzieżowe.
• Organizuje i kontroluje procesy pro-
dukcji.
• Prowadzi działania związane z mar-
ketingiem mody.
• Stosuje programy komputerowe  
w przemyśle odzieżowym.

• Planuje i  opracowuje projekty przy  
pomocy programów graficznych.
• Przygotowuje publikacje 
i prace graficzne do druku (DTP).
• Tworzy prezentacje multimedialne 
i publikacje internetowe.
• Obsługuje drukarki cyfrowe 
i urządzenia wielkoformatowe.
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Monter zabudowy i robót  
wykończeniowych w budownictwie

Mechanik pojazdów samochodowych

Monter izolacji przemysłowych

• Montuje systemy suchej zabudowy: 
ściany działowe, sufity podwieszane 
oraz obudowy konstrukcji dachowych.
• Wykonuje roboty malarskie, tape-
ciarskie, posadzkarskie itp.
• Tynkuje.
• Wykonuje okładziny ścienne i pod-
łogowe.
• Ociepla i remontuje budynki.
• Prowadzi własną działalność usługową.

• Naprawia pojazdy, posługując się 
specjalistycznym sprzętem.
• Zna zasady działania wszystkich 
układów pojazdu samochodowego.
• Używa programów komputerowych 
do diagnostyki samochodów.
• Diagnozuje podzespoły pojazdów sa-
mochodowych.
• Nabywa uprawnienia kat. B do pro-
wadzenia pojazdów (bezpłatnie).

• Montuje izolacje ciepłochronne, zim-
nochronne i ogniochronne zbiorników, 
rurociągów, zaworów i kołnierzy w róż-
nego typu zakładach przemysłowych.
• Wykonuje płaszcze ochronne, kon-
strukcje wsporcze i nośne izolacji prze-
mysłowych.
• Instaluje komory i urządzenia wenty-
lacyjne oraz chłodnicze.
• Demontuje i naprawia izolacje prze-
mysłowe.

Kontakt Szkoła:
ul. Rzeszowska 78 

39-200 Dębica 
tel. 14 696 92 80

e-mail: 
zsz1debica@gmail.com 

www.mechanikdebica.edu.pl
https://www.facebook.com/

mechanikdebica

Klasa wielozawodowa 
(młodociany pracownik) 

pod patronatem Dębickiego  
Parku Przemysłowego:

- blacharz izolacji przemysłowych,
- ślusarz (spawacz),
- operator obrabiarek skrawających,
- mechanik-monter maszyn i urządzeń,
- elektryk,
- elektromechanik,
- kierowca mechanik,
- stolarz,
- operator urządzeń przemysłu chemicznego,
- kucharz,
i inne według klasyfikacji zawodów.
Uczeń klasy wielozawodowej za wykonywaną pracę otrzymuje wy-
nagrodzenia. W  klasie I  i  II zajęcia odbywają się na Warsztatach 
Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dę-
bicy. W klasie III zajęcia praktyczne realizowane są w firmach DPP. 
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Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 
im. Jana Pawła II 

w Dębicy

BRANŻOWA SZKOŁA 
I STOPNIA NR 1 W DĘBICY

Dysponujemy:
- stołówką,
- internatem,
- dobrze wyposażonymi pracowniami,
- świetlicą,
- salami gimnastycznymi i boiskami.
Z myślą o naszej młodzieży realizujemy projekty unijne, zapewniamy 
praktyki i płatne staże. Od dziesięciu lat realizujemy program wymia-
ny młodzieży ze szkołą z Herford (Niemcy).

Zalety Szkoły


