
Oferujemy 

Nowoczesne pracownie przedmiotowe i laboratoria zawodowe, 

dwa boiska, dwie sale gimnastyczne, siłownię, zajęcia 

pozalekcyjne według zainteresowań uczniów, dodatkowe 

nieodpłatne zajęcia przygotowujące do egzaminów 

zawodowych, wsparcie merytoryczne Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Elblągu i Elbląskiego Parku Technologicznego. 

Po raz kolejny uzyskaliśmy tytuł "Srebrnej Szkoły" wg najnowszego 

Rankingu Perspektyw! 

Wyniki ponownie uplasowały nasze Technikum na pierwszym 

miejscu w Elblągu! 
Jako jedyne elbląskie technikum znaleźliśmy się ogólnopolskim 

rankingu maturalnym! 

ZSM Live 
Wkrótce uczniowie klas ósmych szkół podstawowych będą 

dokonywali ostatecznych wyborów szkół średnich. Aby ułatwić im 

podjęcie decyzji, proponujemy Państwa uczniom (mile widziani 

również rodzice) udział w organizowanych w naszej szkole 

spotkaniach online z nauczycielami przedmiotów zawodowych. 

Nauka w technikum może być fascynująca. 

Spotkania będą się odbywały z wykorzystaniem platformy Google 

Meet. 

Zapraszam w imieniu społeczności szkolnej. 

Mariusz Bachanek  

dyrektor szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik mechanik 

Technik mechanik to specjalista potrafiący projektować maszyny i urządzenia, 

organizować ich produkcję, nadzorować pracę oraz 

przeprowadzać konserwację i naprawy m.in. pomp, sprężarek, 

przekładni, sprzęgieł, układów napędowych, robotów, 

manipulatorów oraz obrabiarek CNC.   

Zdobywa kwalifikacje: 

1. MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających  

lub  

MEC.03. Obsługa i montaż maszyn i urządzeń 

2. MEC.09. Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń  

Zespół Szkół Mechanicznych 

www.zsm.elblag.pl 



 

Technik informatyk 
Technik informatyk zajmuje się montażem komputerów, 

przygotowaniem do pracy systemów, konfiguracją urządzeń 

peryferyjnych, utrzymaniem w optymalnej wydajności systemów 

operacyjnych. Wykonuje projekty lokalnej sieci komputerowej. 

Dobiera urządzenia sieciowe, komputery, oprogramowanie, odpowiada za 

właściwe ich działanie, planuje i wykonuje ich modernizację. Projektuje i wykonuje 

strony internetowe i systemy zarządzania treścią. Projektuje i tworzy bazy danych. 

Przygotowuje i modyfikuje grafikę wektorową, rastrową, dźwięk i filmy na potrzeby 

stron internetowych. 

Zdobywa kwalifikacje: 

1. INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń 

peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych 

2. INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz 

bazami danych 

 

 

Technik mechatronik 
Technik mechatronik zajmuje się wykonywaniem zadań 

zawodowych związanych z projektowaniem, programowaniem, 

obsługą, montażem, demontażem, używaniem, diagnozowaniem 

i naprawą urządzeń i systemów mechatronicznych. Posiada umiejętności z dziedziny 

inżynierii stanowiącej połączenie mechaniki, elektryki, automatyki, robotyki i technik 

komputerowych. Ukończenie technikum w tym zawodzie daje absolwentowi 

kwalifikacje oczekiwane przez pracodawców oraz stanowi solidną podbudowę do 

rozpoczęcia kształcenia na poziomie politechnicznym na wydziałach, które kształcą 

inżynierów mechatroników, elektryków, elektroników i informatyków. 

Zdobywa kwalifikacje: 

1. ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów 

mechatronicznych 

2. ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych  

Technik pojazdów 

samochodowych 
Technik pojazdów samochodowych – kształcący się w tym zawodzie 

uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów 

samochodowych, a także – diagnostyki samochodowej. Osiągnięte w procesie 

kształcenia kwalifikacje zawodowe umożliwiają absolwentowi prowadzenie 

działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy m.in. w stacjach obsługi i 

kontroli pojazdów, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów 

samochodowych, salonach sprzedaży samochodów oraz przedsiębiorstwach 

transportu samochodowego. 

Zdobywa kwalifikacje: 

1. MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów 

samochodowych 

2. MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów 

samochodowych 

 

 

 

Technik logistyk  
Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, 

kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od 

producenta do konsumenta oraz wykorzystywaniem informacji 

płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej 

dla wszystkich jej uczestników. Poza wiedzą ekonomiczną i znajomością zasad 

zarządzania firmą technik logistyk posiada także umiejętności menedżerskie. 

Zdobywa kwalifikacje: 

1. SPL.01. Obsługa magazynów 

2. SPL.02. Organizacja transportu 


