
 
TECHNIKUM  

4-LETNIE 

na podbudowie gimnazjum 
 
 

TECHNIK MECHATRONIK 
 

NOWY ZAWÓD 
Z PRZYSZŁOŚCIĄ 

DLA WSZYSTKICH FANÓW NOWYCH TECHNOLOGII! 
 

Technik mechatronik – czy jest to zawód dla Ciebie? 
 

 W tym roku kończysz gimnazjum i masz dylemat co do wyboru 

kierunku w szkole? 

 Masz dobre oceny z przedmiotów ścisłych? 

 Jesteś ambitny i chcesz podjąć wyzwanie, jakim jest nauka  

w kierunku technik mechatronik? 

 Umiesz pracować w grupie? 

 Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód a w przyszłości dobrze płatną pracę? 

 
 

Mechatronika to połączenie  
mechaniki, elektroniki, informatyki. 

 
Wybierając ten kierunek zdobywasz następujące kwalifikacje:  
 

K1 – montaż urządzeń i systemów mechatronicznych, 

K2 – eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych, 

K3 – projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 
 

oraz umiejętności: 
 

̶ projektowanie i obsługa nowoczesnych urządzeń technicznych  

i linii produkcyjnych, 

̶ łączenie i wykorzystywanie wiedzy z wielu dziedzin nauki, 

̶ możliwość podjęcia pracy zarówno w małej, jak i dużej firmie  

w różnorodnych gałęziach przemysłu (elektronika, mechanika,  

energetyka, budownictwo, medycyna, ochrona środowiska), 

̶ podnoszenie poziomu wykształcenia technicznego i kultury technicznej, 

̶ stworzenie nowych miejsc pracy,  

̶ wpływanie na wzrost efektywności produkcji. 

 



Będąc uczniem TECHNIKUM MECHATRONICZNEGO masz także możliwość zdobycia dodatkowych 

kwalifikacji poprzez udział w bezpłatnych kursach doszkalających, organizowanych w ramach projektów 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, np.:  

̶ kurs prawa jazdy kategorii B,   

̶ kurs programowania sterowników mikroprocesorowych i robotów,  

̶ kurs obsługi wózków jezdniowych, 

̶ kurs projektowania dynamicznych stron internetowych,  

̶ kurs spawania elektrycznego, 

̶ kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia energetyczne, 

̶ dodatkowe zajęcia z matematyki i języka angielskiego. 
 

Absolwent naszej szkoły, który uzyska tytuł technika mechatronika może pracować jako: 

̶ konstruktor, 

̶ technolog, 

̶ kierownik działu obsługi i napraw, 

̶ zaopatrzeniowiec, 

̶ sprzedawca i serwisant sprzętu mechatronicznego, 

̶ operator i programista obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC), 

̶ diagnosta. 
 

Może też kontynuować naukę na studiach wyższych, np. w:  Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 

Politechnice Krakowskiej, Politechnice Wrocławskiej, Akademii Morskiej w Gdyni. 
 

WAŻNE INFORMACJE!!! Czy wiesz, że… 

 

 Absolwenci Technikum Mechatronicznego w ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej osiągają wysokie 

wyniki na egzaminach zawodowych i maturalnych!  Jesteśmy w pierwszej dziesiątce najlepszych 

techników mechatronicznych w Polsce według rankingu miesięcznika Perspektywy 2016. 

 Po ukończeniu TECHNIKUM MECHATRONICZNEGO możesz pracować lub odbyć staż w naszym regionie 

w wielu firmach , np. takich jak: FIDELTRONIK , AUTOBAST, VALVEX, ENERGIS, FABIOS. 

 W ZS im. W. Goetla znajdują się: 

̶ profesjonalne wyposażone pracownie przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących, 

̶ Szkolne Centrum Informacji (SCI),        

̶ barek z ciepłymi posiłkami,     

̶ sklepik szkolny,          Lokalizacja: 

̶ jadalnia dla uczniów w warsztatach szkolnych.  
 

Szkoła oferuje też inne kierunki kształcenia w zawodach :  

technik elektryk, technik budownictwa, technik informatyk, technik mechanik  

 

Adres szkoły:   Zespół Szkół im. Walerego Goetla    

ul. Kościelna 5, 34-200 Sucha Beskidzka  

Telefon/fax:  33 874 21 46    

www:  zsgsucha.pl    e-mail:  zsg@powiatsuski.pl 


