
ELEKTROMECHANIK 
Zadania:

Montaż  i  obsługa  maszyn  i  urządzeń  elektrycznych:  montowanie i  uruchamianie maszyn  i  urządzeń
elektrycznych; obsługiwania maszyn i urządzeń elektrycznych.

Warunki pracy:

W zespole lub indywidualnie; w pomieszczeniach zamkniętych – warsztatach lub halach maszyn, czasem
w hałasie;  8  godzin,  czasem w trybie  zmianowym,  z  możliwymi  nadgodzinami;  wykonując  działania
wymagające rozwiązywania problemów technicznych; przy urządzeniach pod napięciem elektrycznym.

Możliwości zatrudnienia:

W przedsiębiorstwach przemysłowych; w firmach usługowych (naprawa sprzętu elektrycznego: maszyny
elektryczne,  urządzenia  elektryczne  oraz  sprzęt  elektryczny  powszechnego  użytku);  w  zakładach
energetycznych i w elektrowniach; w przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny oraz
urządzenia elektroenergetyczne; we własnej firmie.

Predyspozycje  :  

Odporność  na  stres,  cierpliwość,  dokładność,  kreatywność,  spostrzegawczość,  wysoka  sprawność
manualna, zainteresowania techniczne, wyobraźnia przestrzenna, wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna,
zdolność  podejmowania  decyzji,  podzielność  uwagi,  gotowość  do  ciągłej  nauki,  gotowość  do  pracy
w szybkim tempie, gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

Gliwickie   szkoły branżowe I stopnia   kształcące w zawodzie:  

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 1 w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii 
Skłodowskiej-Curie
ul. Okrzei 20, telefon: 32 231 35 76 , sekretariat@gce.gliwice.eu 
Strona internetowa szkoły: http://www.gce.gliwice.pl     
Wizytówka na stronie Urzędu Miejskiego: GCE 
Materiały udostępniane przez szkołę:

https://www.gce.gliwice.pl/images/ckz/Elektromechanik.pdf

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 6 w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka
(Klasa dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim)
ul. Dolnej Wsi 74 , telefon: 32 231 32 22 , sekretariat@zszs.gliwice.eu 
Strona internetowa szkoły: http://www.zszs-gliwice.pl     
Wizytówka na stronie Urzędu Miejskiego: ZSZS 
Materiał udostępniany przez szkołę:

 https://youtu.be/C7FIGK-gB2Q     

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 7 w Zespole Szkół Łączności
ul. Warszawska 35, telefon: 32 231-36-12, sekretariat@zsl.gliwice.pl 
Strona internetowa szkoły: https://zsl.gliwice.pl/     
Wizytówka na stronie Urzędu Miejskiego: ZSŁ     
Materiały udostępniane przez szkołę:

http://poradnia.gliwice.pl/wp-content/uploads/2022/11/zsl-zawody-2023.pdf  

http://poradnia.gliwice.pl/wp-content/uploads/2022/11/zsl-zawody-2023.pdf
https://edukacja.gliwice.eu/wizytowka/technika/technikum-nr-3-w-zespole-szkol-lacznosci
https://zsl.gliwice.pl/
https://youtu.be/C7FIGK-gB2Q
https://edukacja.gliwice.eu/wizytowka/szkoly-ponadpodstawowe-licea-ogolnoksztalcace-zespoly-szkol-ogolnoksztalcacych/ix-liceum
http://www.zszs-gliwice.pl/
https://www.gce.gliwice.pl/images/ckz/Elektromechanik.pdf
https://edukacja.gliwice.eu/wizytowka/technika/technikum-nr-2-w-gornoslaskim-centrum-edukacyjnym-im-marii-sklodowskiej-curie
http://www.gce.gliwice.pl/


Do opracowania karty zawodu wykorzystane zostały informacje pochodzące z:
1. publikacji:  T. Magnowski Informator o zawodach szkolnictwa branżowego, ORE 2020 r. ,

2. strony Miasta Gliwice: https://gliwice.eu/  

3. materiałów przekazanych lub udostępnionych przez szkoły kształcące w zawodzie.

https://gliwice.eu/

