
Propozycja VI 

 Technik Mechanik  

Nauka technika mechanika obejmuje przygotowanie zawodowe polegające na teoretycznym                                    
i praktycznym przygotowaniu do zawodu mechanika - obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz 
do wykonywania prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo – instalacyjnych maszyn                                  
i urządzeń technicznych. Zdobędziecie w trakcie nauki umiejętności użytkowania narzędzi do 
komputerowego wspomagania przygotowania produkcji w ramach zajęć w pracowni komputerowej 
wyposażonej w oprogramowanie wspierające procesy kreślenia i projektowania. 

 

Jako absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik będziesz przygotowany do 
wykonywania następujących zadań zawodowych: 

• wytwarzania części maszyn i urządzeń; 

• dokonywania montażu maszyn i urządzeń; 

• instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń; 

• obsługiwania maszyn i urządzeń; 

• organizowania procesu produkcji; 

• zdobycie umiejętności do aktywnego zachowania się na rynku pracy. 

 

Podział zawodu na obszary zwane kwalifikacjami pozwala na przygotowanie absolwenta mobilnego 
na rynku pracy. Zawód technik mechanik ma przydzielone kwalifikacje. 

• M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 

• M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających, 

• M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 

• M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 

Technicy mechanicy zajmują się wykonywaniem prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo – 
instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych. Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy                      
i konserwacje maszyn i urządzeń, a zwłaszcza: pomp i innych przenośników cieczy, sprężarek 
wszelkiego rodzaju, dmuchaw, pomp próżniowych i ssaw, wentylatorów i urządzeń wentylacyjno-
klimatyzacyjnych, przekładni i sprzęgieł, napędów i zaworów, maszyn do formowania, dozowania                            
i konfekcjonowania produktów, robotów, manipulatorów i innych; uruchamia, reguluje i sprawdza 
instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową ramach maszyn i urządzeń; wykrywa i usuwa 
przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach 
i urządzeniach.  

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach 
produkcyjnych, jak     i stanowiskach nadzoru technicznego m.in. jako: organizatorzy i nadzór przebiegu 
procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, w zakładach produkcyjnych jako kontrolerzy jakości, 
instalatorzy i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne, dozorujący pracę oraz 
konserwujący maszyny i urządzenia techniczne. 

 

Joanna Szczepańska 


