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OPIS KIERUNKU 

Nauka w szkole trwa 3 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje                           

w zawodzie lub egzaminem czeladniczym. 

W szkole i na warsztatach szkolnych kształcimy w zawodzie ślusarz.  Absolwent tego 

kierunku potrafi: 

 wykonać elementy maszyn, urządzeń oraz sprzętu powszechnego użytku metodami 

obróbki ręcznej    i maszynowej, np. toczeniem, frezowaniem, szlifowaniem;  

 wykonać połączenia metodami nitowania, spawania, lutowania, zgrzewania;  

 naprawiać i konserwować elementy maszyn, urządzeń i narzędzi oraz sprzętu 

powszechnego użytku; 

 wykonać i naprawiać ozdobną galanterię metalową (ślusarstwo artystyczne). 

  

Uczeń kształcący się w zawodzie ślusarz, zdaje tylko jeden egzamin, dzięki któremu 

uzyskuje kwalifikacje w zakresie:   

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. 

Pomimo rozwoju różnych dziedzin związanych z nowoczesnymi technologiami, 

zapotrzebowanie na specjalistów wykonujących usługi ślusarskie ciągle rośnie. Dlatego 

jeżeli chcesz mieć pewność, że cokolwiek by się nie stało, zawsze sobie poradzisz                               

i znajdziesz nową pracę bez problemu, to wybierz ten zawód! 

Pozostałe zawody, w których kształcimy  w naszej szkole:  

Mechanik pojazdów  samochodowych, Ślusarz, Kucharz, Sprzedawca, Piekarz, Cukiernik, 

Stolarz, Fotograf, Elektryk, Blacharz samochodowy, Elektromechanik, Fryzjer, Krawiec, 

Monter – elektronik, Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, Murarz, Operator 

maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, Elektryk, Mechanik precyzyjny, Tapicer,  i inne. 

Wykaz pracodawców jest dostępny na stronie szkoły www.zs-ilawa.pl                                             

w zakładce:  PRAKTYKI.  
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W pozostałych zawodach w szkole odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów 

ogólnokształcących.  Zajęcia  z przedmiotów zawodowych teoretycznych  odbywają się 

podczas miesięcznych  kursów zawodowych   w każdym roku nauki. Absolwent to dobry 

fachowiec, odnajdujący się na rynku pracy.  Kształcenie praktyczne odbywa się najczęściej w 

renomowanych rzemieślniczych zakładach pracy lub najlepszych przedsiębiorstwach 

handlowo – usługowych.  

W okresie całego cyklu kształcenia uczniowie  zdobywają wiedzę oraz praktykę                              

w warunkach naturalnych i rzeczywistych, a nie pozorowanej pracy; poznają nowoczesne 

technologie, materiały i urządzenia; tworzą więzi emocjonalne z  pracodawcą oraz innymi 

współpracownikami w zakładzie pracy, uczą się współdziałania w grupie zawodowej oraz 

odpowiedzialności za uzyskiwane wyniki w pracy. 

 

 


