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PROF. BOLESŁAW KRUPIŃSKI

Urodzony 15 marca 1893 roku w Woronczynie na Wołyniu. W 1923 roku 

ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie     

otrzymując tytuł inżyniera górniczego. Dyrektor techniczny Centralnego 

Zarządu Przemysłu, wiceminister górnictwa, przewodniczący GIG, 

przewodniczący Państwowej Rady Górnictwa. Odznaczony wieloma 

najwyższymi państwowymi odznaczeniami i tytułami. Profesor Bolesław 

Krupiński brał czynny udział przy powstawaniu LGOM-u. Swoją wiedzą 

i pozycją wspierał projekt powstania Zagłębia Miedziowego. Zmarł 

24 października 1972 roku.
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Numer Nazwa kwalifikacji

GIW.04 Eksploatacja podziemna kopalin 
innych niż węgiel kamienny

GIW.10 Organizacja i prowadzenie 
eksploatacji podziemnej kopalin 
innych niż węgiel kamienny.

Kształcenie w zawodzie technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny obejmuje 

wiedzę i umiejętności  z zakresu dwóch kwalifikacji.

TECHNIK 

PODZIEMNEJ EKSPLOATACJI KOPALIN

INNYCH NIŻ WĘGIEL KAMIENNY

KLASA POD PATRONATEM 

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

1) wykonuje roboty wydobywcze,

Charakterystyka zawodu 

4) uzupełnia i wypełnia obudowę w wyrobiskach 

kopalnianych w celu ich zabezpieczenia,

6) nadzoruje prawidłową eksploatację narzędzi, maszyn

i urządzeń górniczych do drążenia urobisk i transportu urobku

Zadania zawodowe:

Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel 

k a m i e n n y  z a j m u j e  s i ę  p r a c a m i  w y d o b y w c z y m i 

w podziemnych zakładach górniczych. Głównym celem 

kształcenia jest nabycie przez uczniów wiedzy w dziedzinie 

nauk o ziemi, eksploatacji podziemnej złóż, wykorzystania 

maszyn i urządzeń do eksploatacji podziemnej złóż, technice 

strzelniczej, miernictwie górniczym, przepisach prawnych 

w górnictwie, kierowania procesami wydobywczymi 

z uwzględnieniem zagadnień proekologicznych oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy.

2) analizuje mapy górnicze oraz geologiczne,

3) ocenia stan zagrożeń: gazowego, pyłowego, pożarowego, 

wodnego oraz tąpaniami,

5) organizuje prace eksploatacji złóż podziemnych,

Zatrudnienie znajdziesz w: 

1) zakładach górniczych specjalizujących się w prowadzeniu 

robót przygotowawczych i udostępniających, 

2) kopalniach rud i soli, 

3) biurach projektów, 

4) instytucjach naukowo-badawczych,

5) przedsiębiorstwach geologicznych i budownictwa 

geotechnicznego.  

Gwarantujemy praktyki w najlepszych 
firmach Zagłębia Miedziowego.

Współpracujemy z KGHM Polska Miedź S.A., KGHM Zanam,
Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń  PeBeKa S.A.str. 4



Numer Nazwa kwalifikacji

ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja 
instalacji, maszyn i urządzeń 
elektrycznych

ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń
i instalacji elektrycznych

TECHNIK 

ELEKTRYK  
KLASA POD PATRONATEM 

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
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1) projektuje i wykonuje instalacje elektryczne w budynkach 

mieszkalnych i przemysłowych,

4) firmach elektroinstalatorskich zajmujących się  

projektowaniem i montażem instalacji elektrycznych, 

alarmowych i domofonowych. 

Zatrudnienie znajdziesz w: 

Charakterystyka zawodu 

5) prowadzi prace montażowe i eksploatacyjne układów 

automatyki, zabezpieczeń, aparatury pomiarowej i urządzeń 

energoelektronicznych.

2) przedsiębiorstwach eksploatujących maszyny, urządzenia 

i instalacje elektryczne, 

3) firmach montujących i serwisujących maszyny

i urządzenia elektryczne, 

Zadania zawodowe:

3) wykonuje przeglądy techniczne i pomiary kontrolne 

instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,

4) zajmuje się diagnozą i naprawą instalacji, maszyn i urządzeń 

elektrycznych,

1) zakładach energetycznych i elektrowniach, 

Technik elektryk to zawód szerokoprofilowy, obejmujący 

wiedzę z różnych dziedzin elektrotechnicznych skupionych 

wokół wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, rozdziału 

i użytkowania energii elektrycznej. Praca w tym zawodzie 

wymaga odpowiedzialności, gdyż czynności zawodowe 

wykonywane przez technika elektryka zapewniają 

bezpieczeństwo osobom korzystających z maszyn, urządzeń

i instalacji elektrycznych.

2) montuje maszyny i urządzenia elektryczne: silniki 

elektryczne, oświetlenie, urządzenia grzewcze, klimatyzatory,

Gwarantujemy praktyki w najlepszych 
firmach Zagłębia Miedziowego.

Współpracujemy z KGHM Polska Miedź S.A., KGHM Zanam,
Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń  PeBeKa S.A.

Kształcenie w zawodzie technik elektryk obejmuje wiedzę i umiejętności  z zakresu dwóch kwalifikacji.



Numer Nazwa kwalifikacji

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

ELM.06 Eksploatacja i programowanie 
urządzeń i systemów 
mechatronicznych

TECHNIK 

MECHATRONIK
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2) firmach zajmujących się remontami, serwisem
i utrzymaniem ruchu maszyn ciągu technologicznego 
w zakładach przemysłu wydobywczego i hutniczego,

Charakterystyka zawodu 

Zadania zawodowe:

Technik mechatronik jest nowym, interdyscyplinarnym 

zawodem. Uczniowie kształcący się w tym kierunku nabywają 

szeroką wiedzę ogólną i umiejętności z mechaniki, elektryki, 

elektroniki i programowania. Technik mechatronik zajmuje 

się projektowaniem, montażem, konserwacją, diagnostyką 

i naprawą maszyn i urządzeń elektrycznych, pneumatycznych 

i hydraulicznych wykorzystywanych m.in. we współczesnych, 

zautomatyzowanych liniach produkcyjnych i montażowych. 

Potrafi też programować i obsługiwać sterowniki PLC, 

obrabiarki CNC i roboty przemysłowe.

Zatrudnienie znajdziesz w : 

3) firmach projektujących, montujących i serwisujących 
systemy automatyki przemysłowej,

2) wykonuje  rozruch urządzeń i systemów 
mechatronicznych,

3) zajmuje się eksploatowaniem, diagnostyką i naprawą 
urządzeń i systemów mechatronicznych, 

4) projektuje urządzenia mechatroniczne, 

1 )  m o n t u j e  u r z ą d ze n i a  m e c h a t ro n i c z n e :  z aw o r y 
pneumatyczne i hydrauliczne, siłowniki, czujniki i aparaturę 
pomiarową, silniki elektryczne, aparaturę sterowniczą, 
sterowniki PLC itp.,

5) programuje i  obsługuje sterowniki PLC, roboty 
przemysłowe i obrabiarki CNC.

1) zakładach przemysłowych o zautomatyzowanym cyklu 
produkcyjnym, 

KLASA POD PATRONATEM 

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Gwarantujemy praktyki w najlepszych 
firmach Zagłębia Miedziowego.

Współpracujemy z KGHM Polska Miedź S.A., KGHM Zanam,
Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń  PeBeKa S.A.

Kształcenie w zawodzie technik mechatronik obejmuje wiedzę i umiejętności  z zakresu dwóch kwalifikacji.



TECHNIK 

INFORMATYK

str. 7

Charakterystyka zawodu 

6) przedsiębiorstwach korzystających z komputerów.

Zawód technik informatyk staje się coraz bardziej 

poszukiwanym w sferze zatrudnienia. Dominującym 

układem czynności w zawodzie są prace z dziedziny 

programowania, posługiwania się gotowymi pakietami 

oprogramowania użytkowego dla powszechnie spotykanych 

zastosowań, projektowania i zakładania baz danych i ich 

oprogramowania aplikacyjnego, administrowania bazami 

danych i systemami przetwarzania informacji, dobierania 

konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych 

zastosowań.

2) wykonuje i eksploatuje sieci komputerowe,

4) programuje aplikacje desktopowe, internetowe oraz 
mobilne,

Zatrudnienie znajdziesz w:

2) firmach instalujących oprogramowanie i sieci 
komputerowe,

3) punktach serwisowych sprzętu komputerowego,

Zadania zawodowe:

1) montuje oraz eksploatuje systemy komputerowe 
i urządzenia peryferyjne,

3) projektuje,  tworzy i administruje bazy danych,

5) projektuje,  tworzy i  administruje strony WWW 
i systemy zarządzania treścią.

4)wydawnictwach i drukarniach,

5)studiach graficznych i dźwiękowych,

1) firmach sprzedających sprzęt komputerowy,

Kształcenie w zawodzie technik informatyk obejmuje wiedzę i umiejętności  z zakresu dwóch kwalifikacji.

Numer Nazwa kwalifikacji

INF.02 Administracja i eksploatacja 
systemów komputerowych, urządzeń 
peryferyjnych i lokalnych sieci 
komputerowych

INF.03 Tworzenie i administrowanie 
stronami i aplikacjami internetowymi 
oraz bazami danych



TECHNIK 

MECHANIK
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Charakterystyka zawodu 

1) programuje obróbki na obrabiarkach CNC (sterowanych 

numerycznie),

2) w centralach obróbczych i utrzymania ruchu,

Technik mechanik to zawód o bardzo długiej historii i szerokim 

zapotrzebowaniu skupiającym w sobie takie zawody jak 

tokarz, frezer czy projektant procesów produkcyjnych. 

Operator obrabiarek skrawających zajmuje się obsługą 

obrabiarek konwencjonalnych (tokarek, frezarek ) oraz 

obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC). Głównym 

celem kształcenia jest nabycie przez uczniów wiedzy na 

temat rodzajów obróbki w celu nadania odpowiedniego 

kształtu, wymiaru i chropowatości powierzchni materiału. 

3) projektuje części maszyn przy wykorzystaniu programów 

3D - Inventor, Program CAM Espirit,

5) projektuje podstawowe procesy obróbki i montażu wraz ze 

sporządzeniem  dokumentacji.

1) w przemyśle produkcyjnym maszyn, urządzeń i narzędzi,

5) w zakładach usługowo-naprawczych.

Zadania zawodowe:

2) wykonuje konserwację obrabiarek skrawających,

4)przeprowadza kontrolę jakości wyrobów wykonanych

w procesie obróbki,

Zatrudnienie znajdziesz w:

3) w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym i górniczym,

4) w biurach technologicznych i konstrukcyjnych,

KLASA POD PATRONATEM 

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Kształcenie w zawodzie technik mechanik obejmuje wiedzę i umiejętności  z zakresu dwóch kwalifikacji.

Numer Nazwa kwalifikacji

MEC.05 Użytkowanie obrabiarek 
skrawających

MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów 
produkcyjnych maszyn i urządzeń

Dodatkowo uczniowie ostatniej klasy, przy współpracy z firmą Abplanalp, mają możliwość ukończenia 

i uzyskania dodatkowego certyfikatu  operatora CNC.

Posiadamy własny park maszynowy firmy HASS wyposażony w najnowocześniejsze obrabiarki CNC.

Gwarantujemy praktyki w najlepszych 
firmach Zagłębia Miedziowego.

Współpracujemy z KGHM Polska Miedź S.A., KGHM Zanam,
Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń  PeBeKa S.A.



 
NOWOŚĆ !!!
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3) zakładach usługowo-naprawczych.

2) biurach technologicznych i konstrukcyjnych,

1) wykonuje połączenia spawane różnymi metodami,

2) wykonuje i naprawia części maszyn i urządzeń za pomocą 

spawania,

3) naprawia i konserwuje zespoły maszynowe,

4) wykonuje i montuje konstrukcje metalowe,

5) organizuje i prowadzi procesy spajania wybranymi 

metodami, zgrzewania, lutowania i klejenia.

Dzięki certyfikacji naszych pracowni i współpracy

z ośrodkiem szkoleniowym „Exwur” praktyki 

finalizowane są egzaminami i certyfikatami o znaczeniu 

międzynarodowym sygnowanym przez Sieć Badawczą 

Łukasiewicza - Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Zatrudnienie znajdziesz w:

1) przemyśle motoryzacyjnym, elektromaszynowym

i górniczym,

Charakterystyka zawodu 

Technik spawalnictwa to specjalista poszukiwany na rynku 

pracy, przygotowany do wykonywania połączeń spawanych 

różnymi metodami. Zajmuje się projektowaniem połączeń 

konstrukcyjnych oraz części maszyn z wykorzystaniem 

oprogramowania komputerowego typu CAD/CAM. Dokonuje 

oceny złączy spawanych, naprawy i konserwacji elementów 

maszyn, urządzeń i narzędzi. Obsługuje urządzenia 

kontrolno-pomiarowe, nadzoruje przebieg wytwarzania 

konstrukcji spawanych.

Zadania zawodowe:

TECHNIK 

SPAWALNICTWA

W trakcie nauki możesz uzyskać uprawnienia spawalnicze następującymi metodami:
E-111 spawanie łukowe elektrodami otulonymi, C-135 spawanie w osłonie gazów aktywnych,

G-311 spawanie gazowe z cięciem tlenem, TIG-141 spawanie elektrodą nietopliwą, 
MIG-131 spawanie aluminium w osłonie argonu.

Kształcenie w zawodzie technik spawalnictwa obejmuje wiedzę i umiejętności  z zakresu dwóch kwalifikacji.

Numer Nazwa kwalifikacji

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

MEC.10 Organizacja i wykonanie prac 
spawalniczych



Numer Nazwa kwalifikacji

GIW.04 Eksploatacja kopalin innych niż węgiel 
kamienny

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

GÓRNIK PODZIEMNEJ EKSPLOATACJI 

KOPALIN INNYCH NIŻ WĘGIEL KAMIENNY

KLASA POD PATRONATEM 

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
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Zadania zawodowe:

2) aktualizuje mapy górnicze,

Zatrudnienie znajdziesz w:

Charakterystyka zawodu 

Górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel 

k a m i e n n y  z a j m u j e  s i ę  p r a c a m i  w y d o b y w c z y m i 

w podziemnych zakładach górniczych. Głównym celem 

kształcenia jest nabycie przez uczniów wiedzy w dziedzinie 

nauk o ziemi, eksploatacji podziemnej złóż, wykorzystania 

maszyn i urządzeń do eksploatacji podziemnej złóż, technice 

strzelniczej, miernictwie górniczym, przepisach prawnych 

w górnictwie z uwzględnieniem zagadnień proekologicznych 

oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

1) wykonuje roboty wykonawcze,

3) ocenia stan zagrożenia: gazowego, pyłowego, pożarowego, 

wodnego oraz tąpaniami,

4) uzupełnia i  wymienia obudowę w wyrobiskach 

kopalnianych w celu ich zabezpieczenia.

2) kopalniach rud i soli,

3) przedsiębiorstwach geologicznych i budownictwa 

geotechnicznego.

1) zakładach górniczych specjalizujących się w prowadzeniu 

robót udostępniających i przygotowawczych,

Po ukończeniu nauki i uzyskaniu kwalifikacji w zawodzie 

górnik kopalin innych niż węgiel kamienny, możesz 

uzyskać kwalifikację w zawodzie technik podziemnej 

eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny. W tym 

celu należy zdać kwalifikację: Organizacja i prowadzenie 

eksploatacji podziemnej kopalin innych niż węgiel 

kamienny.

Kształcenie w zawodzie górnik 

podziemnej eksploatacji kopalin innych niż 

węgiel kamienny obejmuje wiedzę 

i umiejętności z zakresu kwalifikacji.

Gwarantujemy praktyki w najlepszych firmach Zagłębia Miedziowego.
Współpracujemy z KGHM Polska Miedź S.A., KGHM Zanam,

Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń  PeBeKa S.A.



BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

 ELEKTRYK
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1) zakładach energetycznych i elektrowniach,

Po ukończeniu nauki i uzyskaniu kwalifikacji w zawodzie 

elektryk, możesz uzyskać kwalifikacje w zawodzie 

technik elektryk. W tym celu należy zdać kwalifikację: 

E k s p l o a t a c j a  m a s z y n ,  u r z ą d z e ń  i  i n s t a l a c j i 

elektrycznych.

Elektryk to zawód, który obejmuje zagadnienia związane

z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, rozdziałem 

i użytkowaniem energii elektrycznej. W odróżnieniu od 

zawodu technik elektryk, kształcenie w zawodzie elektryk nie 

obejmuje jednak umiejętności projektowania instalacji 

elektrycznych oraz eksploatowania maszyn, urządzeń

i instalacji elektrycznych. Zdobyta wiedza umożliwia 

wykonywanie prac związanych z montażem, konserwacją

i  naprawą typowych instalacj i ,  maszyn i  urządzeń 

elektrycznych.

2) montuje i konserwuje maszyny i urządzenia elektryczne: 

silniki elektryczne, oświetlenie, urządzenia grzewcze, 

klimatyzatory, panele fotowoltaiczne itp.,

Charakterystyka zawodu

Zatrudnienie znajdziesz w:

3) zakładach usługowych naprawiających maszyny, 

urządzenia oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku.

Zadania zawodowe:

1) montuje instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych

i przemysłowych,

3) zajmuje się diagnostyką i naprawą typowych instalacji 

elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej.

2)firmach montujących i serwisujących maszyny i urządzenia 

elektryczne,

KLASA POD PATRONATEM 

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Gwarantujemy praktyki w najlepszych firmach Zagłębia Miedziowego.
Współpracujemy z KGHM Polska Miedź S.A., KGHM Zanam,

Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń  PeBeKa S.A.

Numer Nazwa kwalifikacji

ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja 
instalacji, maszyn i urządzeń 
elektrycznych

Kształcenie w zawodzie elektryk obejmuje 

wiedzę i umiejętności z zakresu 

kwalifikacji.
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Charakterystyka zawodu 

Operator obrabiarek skrawających nauczy się obsługi 

obrabiarek konwencjonalnych (tokarek, frezarek) oraz 

obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC). Zapozna się 

z rodzajami obróbki polegającymi na zdjęciu warstwy 

materiału w celu nadania odpowiedniego kształtu, wymiaru

i chropowatości powierzchni. W tym zawodzie nauczysz się 

pracować zarówno na tradycyjnych maszynach, jak i poznasz 

nowe zdobycze technologii jakimi są obrabiarki sterowane 

komputerowo. To zawód dający ogromne możliwości na 

rynku pracy.

1) obsługuje konwencjonalne maszyny produkcyjne - tokarki, 

frezarki,

3) programuj obróbki na obrabiarkach CNC,

4) projektuje części maszyn przy wykorzystaniu programów 

3D- Inventor, Program CAM Espirit.

Zatrudnienie znajdziesz w:

1) przemyśle produkcyjnym maszyn, urządzeń i narzędzi,

2) przemyśle motoryzacyjnym, elektromechanicznym

i górniczym,

3) zakładach usługowo-naprawczych.

Zadania zawodowe:

Po ukończeniu nauki i uzyskaniu kwalifikacji w zawodzie 

operator obrabiarek skrawających, możesz uzyskać 

kwalifikacje w zawodzie technik mechanik. W tym celu 

należy zdać kwalifikację: Organizacja i nadzorowanie 

procesów produkcyjnych maszyn i urządzeń.

2) obsługuje obrabiarki sterowane numerycznie CNC,

Posiadamy własny park maszynowy firmy HASS wyposażony w najnowocześniejsze obrabiarki CNC.

Dodatkowo uczniowie ostatniej klasy, przy współpracy z firmą Abplanalp, mają możliwość ukończenia 

i uzyskania dodatkowego certyfikatu  operatora CNC.

Gwarantujemy praktyki w najlepszych firmach Zagłębia Miedziowego.
Współpracujemy z KGHM Polska Miedź S.A., KGHM Zanam,

Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń  PeBeKa S.A.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

OPERATOR OBRABIAREK

SKRAWAJĄCYCH

Numer Nazwa kwalifikacji

MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających

Kształcenie w zawodzie operator 

obrabiarek skrawających obejmuje wiedzę 

i umiejętności z zakresu kwalifikacji.

Gwarantujemy praktyki w najlepszych 
firmach Zagłębia Miedziowego.

Współpracujemy z KGHM Polska Miedź S.A., KGHM Zanam,
Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń  PeBeKa S.A.
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2) posługuje się dokumentacją konstrukcyjną, technologiczną 

i eksploatacyjną,

4) posługuje się narzędziami i  oprzyrządowaniem 

technologicznyśm.

Zatrudnienie znajdziesz w:

3) przemyśle budowniczym,

4) zakładach usługowo-naprawczych

3)  k l a s y fi k u j e  o b i e k t y  m e c h a n i c z n e  w e d ł u g  i c h 

przeznaczenia, zasad działania i budowy,

Z a w ó d  z a j m u j ą c y  s i ę  p r z e m y s ł e m  m e t a l o w y m

i maszynowym. Ślusarz potrafi dokonywać ręcznej lub 

ręczno-maszynowej obróbki metali. Zajmuje się także 

konserwacją elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. Zna się 

na budowie i konstrukcji maszyn i urządzeń. Pomimo rozwoju 

różnych dziedzin związanych z nowoczesnymi technologiami, 

zapotrzebowanie na specjalistów wykonujących usługi 

ślusarskie ciągle rośnie.

Zadania zawodowe:

1) wykonuje, naprawia i konserwuje elementy maszyn 

i urządzeń,

1)  przemyśle produkcyjnym maszyn, urządzeń i narzędzi,

2) przemyśle górniczym,

Po ukończeniu nauki i uzyskaniu kwalifikacji w zawodzie 

ślusarz, możesz uzyskać kwalifikacje w zawodzie 

mechanik. W tym celu należy zdać kwalifikację: 

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn 

i urządzeń.

Charakterystyka zawodu 

Gwarantujemy praktyki w najlepszych firmach Zagłębia Miedziowego.
Współpracujemy z KGHM Polska Miedź S.A., KGHM Zanam,

Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń  PeBeKa S.A.

Numer Nazwa kwalifikacji

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

Kształcenie w zawodzie ślusarz obejmuje 

wiedzę i umiejętności z zakresu 

kwalifikacji.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

ŚLUSARZ
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Jako pracownik młodociany wiedzę i umiejętności będziesz zdobywał w jednej z firm:
Firmy RE-WO Auto Serwis, Toyota Dobrygowski, 

Mercedes-Benz GRUPA WRÓBEL, 
Dealer Hyundai DEX-POL Wróblowie Spółka Jawna, KIA GAM Sp. z o. o.

WYBIERZ TYLKO ZAWÓD !!!

Interesujesz się motoryzacją? Jesteś pracowity, rzetelny, dokładny i systematyczny?

 
NOWOŚĆ !!!

WIELOZAWODOWA

BRANŻA MOTORYZACYJNA

Numer Nazwa kwalifikacji

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

Kształcenie w zawodzie mechanik 

pojazdów samochodowych obejmuje 

wiedzę i umiejętności z zakresu 

kwalifikacji.

6) sprawdza i ustawia zbieżność kół pojazdów.

3) sprawdza działanie pojazdów oraz zespołów i podzespołów 

za pomocą urządzeń diagnostycznych,

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

1) przyjmuje pojazdy do przeglądu lub naprawy,

4) ustala i usuwa usterki w zespołach i układach pojazdów,

2) sporządza protokoły przyjęcia,

Posiada szeroką wiedzę z zakresu budowy, obsługi i naprawy pojazdów. Diagnozuje oraz naprawia podzespoły 

i zespoły samochodów osobowych, sprawdza ich stan techniczny, dokonuje również niezbędnych regulacji

i konserwacji pojazdów.

Zadania zawodowe:

5) dokonuje wymiany płynów eksploatacyjnych pojazdów,

Numer Nazwa kwalifikacji

MOT.03 Diagnozowanie i naprawa powłok 
lakierniczych.

1) przygotowuje powierzchnie do malowania,

2) nakłada powłoki lakiernicze,

LAKIERNIK SAMOCHODOWY
Praca ta nie należy do najprostszych, wymaga odpowiednich umiejętności. Lakiernik z dużą dokładnością

 i w skupieniu nakłada farbę na określone elementy.

4) konserwuje i kontroluje sprawność narzędzi.

Zadania zawodowe:

3) suszy i utrwala powierzchnie różnymi metodami,

Kształcenie w zawodzie lakiernik 

samochodowy obejmuje wiedzę

i umiejętności z zakresu kwalifikacji.
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NOWOŚĆ !!!

WIELOZAWODOWA

BRANŻA MOTORYZACYJNA

Numer Nazwa kwalifikacji

MOT.01 Diagnoza i naprawa nadwozi pojazdów 
samochodowych

Kształcenie w zawodzie blacharz 

samochodowy obejmuje wiedzę 

i umiejętności z zakresu kwalifikacji.

Zadania zawodowe:

BLACHARZ SAMOCHODOWY

1) przygotowuje karoserię do pracy,

2) naprawia uszkodzone (np. w wypadku) nadwozia,

3) konserwuje antykorozyjne elementy nadwozia.

Odpowiada za wytwarzanie i montowanie części nadwozi oraz wykonanie napraw blacharskich i wymianę 

uszkodzonych elementów pojazdów.

Numer Nazwa kwalifikacji

MOT.02 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa 
elektrycznych i elektronicznych 
układów pojazdów samochodowych

Kształcenie w zawodzie elektromechanik 

pojazdów samochodowych obejmuje 

wiedzę i umiejętności z zakresu 

kwalifikacji.

(SAMOCHODY Z NAPĘDEM HYBRYDOWYM ORAZ NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM)

Zajmuje się montażem, kontrolą i naprawą układów elektrycznych w samochodach. Odpowiada za 

sterowanie, zabezpieczanie i sygnalizację w samochodzie.

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

3) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w układach elektronicznych

pojazdów samochodowych.

2) wykonuje montaż i demontaż instalacji elektrycznych

samochodów.

Zadania zawodowe:

1) sprawdza stan techniczny instalacji elektrycznej pojazdów 

samochodowych,

Numer Nazwa kwalifikacji

HAN.01 Prowadzenie sprzedaży

Kształcenie w zawodzie sprzedawca 

obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu 

kwalifikacji.

Zajmuje się bezpośrednią współpracą z potencjalnym kupującym i podejmowaniem wszystkich działań 

prowadzących do dokonania zakupu samochodu.

2) tworzy atrakcyjne oferty handlowe,

SPRZEDAWCA (KSZTAŁCENIE POD KĄTEM SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW)

Zadania zawodowe:

1) sprzedaje nowe lub używane pojazdy,

3) umawia jazdy testowe.
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Interesujesz się koleją? Uwielbiasz podróżować pociągami? 

WYBIERZ TYLKO ZAWÓD !!!

 
NOWOŚĆ !!!

WIELOZAWODOWA

PATRONAT KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE

Pracuje przy instalacji, montażu, uruchamianiu i naprawie części maszyn i urządzeń w pojazdach kolejowych.

MECHANIK POJAZDÓW KOLEJOWYCH

Zadania zawodowe:

1) naprawia części maszyn i urządzeń pojazdów kolejowych,

2) montuje maszyny i urządzenia w pojazdach kolejowych,

3) instaluje i uruchamia urządzenia pojazdów kolejowych.

Numer Nazwa kwalifikacji

TKO.09 Wykonywanie robót związanych
 z utrzymaniem i naprawą pojazdów 
kolejowych.

Kształcenie w zawodzie mechanik 

pojazdów kolejowych obejmuje wiedzę 

i umiejętności z zakresu kwalifikacji.

Jako pracownik młodociany wiedzę i umiejętności będziesz zdobywał 
w nowoczesnych  halach remontowo - produkcyjnych we Wrocławiu i Legnicy.
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NOWOŚĆ !!!

WIELOZAWODOWA

PATRONAT KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE

Numer Nazwa kwalifikacji

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

Kształcenie w zawodzie mechatronik 

obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu 

kwalifikacji.

1) montuje urządzenia i systemy mechatroniczne,

MECHATRONIK

specjalista zajmujący się wszelkimi urządzeniami, dzięki którym

można sterować innymi urządzeniami.

Zadania zawodowe:

2) wykonuje rozruch urządzeń systemów mechatronicznych,

Orientuje się w mechanice, elektronice i informatyce, gdyż jego praca polega na wykorzystywaniu tych trzech 

dziedzin do usprawniania różnych urządzeń. Mechatronik to 

3) wykonuje konserwacje urządzeń i systemów.

Numer Nazwa kwalifikacji

ELE.01 Montaż i obsługa  maszyn i  urządzeń  
elektrycznych.

Kształcenie w zawodzie elektromechanik 

obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu 

kwalifikacji.

ELEKTROMECHANIK

Zdobywa kwalifikacje do: wykonania prac montażowych i demontażowych, instalacyjnych, konserwacji 

i remontów, dokonywania pomiarów i odpowiednich regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych oraz 

elektroenergetycznych.

1) sprawdza stan techniczny instalacji elektrycznej,

2) wykonuje montaż i demontaż instalacji elektrycznych,

3) przeprowadza konserwacje i przeglądy okresowe

Zadania zawodowe:

wyposażenia elektrycznego i elektronicznego,

4) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w układach elektronicznych.

Jako pracownik młodociany wiedzę i umiejętności będziesz zdobywał 
w nowoczesnych  halach remontowo - produkcyjnych we Wrocławiu i Legnicy.
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TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

L.p. Rodzaj czynności Terminy

1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z 
dokumentami potwierdzającymi spełnione kryteria brane 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

17 maja – 21 czerwca 2021 r.
(do godziny 15.00)

2.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo 
ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach 
egzaminu ósmoklasisty.

25 czerwca -14 lipca 2021 r.
(do godziny 15.00)

3.
Podanie do publicznej wiadomości listy 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

kandydatów do szkoły.

22 lipca 2021 r.

4. Pobranie przez kandydatów zakwalifikowanych do 
szkoły skierowania na badania lekarskie. do 26 lipca 2021 r. 

5.

Dostarczenie do wybranej szkoły oryginału świadectwa 
ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału 
zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego – 
jeżeli nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o 
przyjęcie do szkoły (pkt. 2) oraz zaświadczenia 
lekarskiego zawierającego orzeczenie lekarza o braku 
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 
zawodu.

23– 30 lipca 2021 r.
(do godziny 15.00)

6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 2 sierpnia 2021 r.

dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej

(Na podstawie §11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.)
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KRYTERIA REKRUTACYJNE

L.p. Kryteria dla absolwentów Liczba punktów

Punkty za świadectwo: Max 100:

1. Ocena z języka polskiego

dobry - 14,

celujący - 18,

dostateczny - 8,

dopuszczający - 2.

bardzo dobry - 17,
2. Ocena z matematyki

3. Ocena z języka obcego

4. Ocena z geografii, fizyki, informatyki, techniki*

5. Szczególne osiągnięcia 18

6. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 
z wyróźnieniem

7

7. Aktywność społeczna 3

Punkty za egzamin ósmoklasisty: Max 100:

8. wynik z języka polskiego 100% x 0,35=35 pkt

9. wynik z matematyki 100% x 0,35=35 pkt

10. wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,30=30 pkt

(na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r.)

dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej

* przedmioty w zależności od wybranego kierunku:

GEOGRAFIA: 1) Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny, 2) Górnik podziemnej 
eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny. INFORMATYKA: Technik informatyk. FIZYKA: Pozostałe 
klasy technikum. TECHNIKA: Pozostałe klasy Branżowej Szkoły I Stopnia
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WSPÓŁPRACA Z KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

c) Zakładach Górniczych Polkowice-Sieroszowice,

a) Zakładach Górniczych Lubin,

b) Zakładach Górniczych Rudna,

Współpraca z KGHM Polska Miedź S.A. realizowana jest w ramach programu „Kompetentni w branży 

górniczo-hutniczej. KGHM - kluczowy partner w kształceniu zawodowym”. Uczniom kształcącym się 

w zawodach : technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny, technik elektryk, technik 

mechanik, technik mechatronik, górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny oraz 

elektryk. Spółka oferuje szkolenia, stypendia dla najlepszych uczniów, ale przede wszystkim organizację 

oraz zapewnienie warunków materialnych do realizacji praktycznej nauki zawodu w Oddziałach

KGHM Polska Miedź S.A.:

e) Centralnym Ośrodku Przetwarzania Informacji (COPI).

Zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe realizowane są również w Spółce Grupy Kapitałowej KGHM 

Polska Miedź S.A. - KGHM ZANAM S.A. 

d) Zakładach Wzbogacania Rud (ZWR),

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W LUBINIE 

  
im. prof. Bolesława Krupińskiego
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  im. prof. Bolesława Krupińskiego

SZKOŁA TO NIE TYLKO NAUKA...
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Rejestracja dawców szpiku Zbiórka krwi Zbiórka krwi

Erasmus+

Wymiany międzynarodowe

Promocja zdrowia

Erasmus Euroweek

Erasmus+ to program Unii Europejskiej dotyczący edukacji, szkoleń młodzieży i sportu będący kontynuacją 

wcześniejszych programów opartych na idei uczenia się przez całe życie. W naszej szkole realizowany jest już od ponad 

dziesięciu lat i obejmuje współpracę ze szkołami głównie z następujących państw: Portugalii, Hiszpanii, Francji, Włoch, 

Bułgarii, Rumunii czy Turcji. Projekty wspierają międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu podnoszenia jakości 

kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak: wolność, włączenie społeczne, tolerancja 

i niedyskryminacja. Obecnie w roku szkolnym 2020/2021 realizujemy aż osiem różnych projektów, co jest ewenementem 

w skali całego kraju.

Euroweek to międzynarodowy program, który ma na celu rozwój zdolności intelektualnych, przywództwa, kreatywności, 

komunikacji oraz umiejętności interpersonalnych.

Szkoła należy do Krajowej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie oraz 

Europejskiego Programu Szkoły dla zdrowia w Europie
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SZKOŁA TO NIE TYLKO NAUKA...
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Wycieczki zawodoznawcze Zawody sportowe

Kiermasz BożonarodzeniowyAkademia melomana Koncert Mikołajkowy

Wycieczki szkolne, zawody sportowe, uroczystości szkolne

Obchody barbórkowe Skok przez skóre Pochód Lisa Majora

Turniej szachowy

Obchody barbórkowe
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A PO SZKOLE...
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Grupa „Krokami po zdrowie” to społeczność Zespołu Szkół Nr 1 chcąca wyrwać się z pandemicznego bezruchu...Grupa 

działa w oparciu o mobilną aplikację sportową PACER. Jej głównym założeniem jest motywowanie wszystkich osób 

związanych ze Szkołą do codziennej aktywności fizycznej. Mottem grupy jest stwierdzenie, iż „tylko dzięki zdrowej, 

sportowej rywalizacji przezwyciężymy nasze słabości i umocnimy integrację.”

„Dotrzymaj nam kroku” - to oddziałowe wyzwania dla uczniów i pracowników Zespołu Szkół Nr 1. Tworzymy grupy od 

pięciu do dziesięciu osób z klasy. W skład zespołu może również wejść jeden nauczyciel lub wyłącznie pracownicy Szkoły. 

Pamiętajmy: liczy się tylko wynik zespołu.

Orkiestra szkolna - zaprasza

Aktywnie spędzamy czas na świeżym powietrzu.
Bierzemy udział w wyzwaniach.
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DLACZEGO WARTO WYBRAĆ ZS1
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(Mateusz, kl. I)

„Wybrałem tę szkołę,  ponieważ miała ona najlepsze opinie,  jeśli  chodzi 

o kierunek, w którym od zawsze chciałem się rozwijać . Kiedy pierwszy raz wszedłem do 

k l a s y  l e k c y j n e j  p o  r o z p o c z ę c i u  r o k u  s z k o l n e g o  ,  p o c z u ł e m  s i ę  j a k 

w domu. Koledzy z klasy przyjęli mnie ciepło, no i trafiła mi się przyjazna wychowawczyni. 

Nauczyciele okazali się bardzo mili i pomocni, co doceniam w tej szkole najbardziej. 

Jeszcze czeka mnie tutaj wiele przygód.”

„Wybrałem ZS 1 ponieważ uważam, że jest to bardzo dobra szkoła z wspaniałą 

historią. Uczyła się tutaj większość mojej rodziny. W szkole jest kierunek, który mi 

odpowiadał, każdy w tej szkole się odnajdzie. Moim skromnym zdaniem, uważam, że 

Technikum Nr 1 jest najlepszą szkołą średnią w Lubinie.”

(Daniel, kl. I)

„Wybrałem tę szkołę, ponieważ polecił mi ją mój tato, który 

chodził tutaj 20 lat temu. Dużo mi opowiadał o szkole. Został tu 

dobrze przygotowany do zawodu i do matury, którą zdał.”

(Bartek, kl. I)

„Wybrałem tę szkołę dlatego, że ma ciekawe kierunki i mam dobry dojazd do 

tej szkoły. Wiem, że po tej szkole nie będę miał problemu ze znalezieniem 

pracy.”

                                                                                                                            (Przemek, kl. I)

„Wybrałem ZS 1, ponieważ chcę zostać elektrykiem, a tutaj jest taki kierunek. 

W szkole jest przyjazna atmosfera, nauczyciele są mili i wyrozumiali.”

                                                                                                                                               (Bartosz, kl. I)
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„Wybrałem tę szkołę ze względu na to, że słyszałem same dobre opinie o tym 

miejscu. Do tej szkoły chodził mój kuzyn, który bardzo mi ją polecał. Opowiadał, że 

lekcje są tutaj ciekawe, nauczyciele mili, chociaż wymagający. Jest tu duża hala 

gimnastyczna i organizowane są ekscytujące wycieczki szkolne. Jestem 

zadowolony ze swojego wyboru.”

(Tomek, kl. I)

„Gdy pierwszy raz wszedłem do tej wielkiej nowej szkoły, wydawało mi 

się, że będzie ona ponura i bardzo nieprzyjemna, ale po dwóch dniach 

okazało się, że jest całkiem inaczej. Nauczyciele są mili, bardzo cierpliwi, 

a w szkole podoba mi się coraz bardziej. Mam nadzieję, że wspaniale miną 

mi tu następne lata.”

(Dominik, kl.I)

(Dawid, kl. I)

„Znalazłem się tutaj tzn. w Technikum Nr 1 w Lubinie, ponieważ wielu 

znajomych polecało mi tę szkołę ze względu na dobrych nauczycieli, 

którzy fajnie prowadzą lekcje, na których można się dużo nauczyć (i mój 

tato też mi ją polecał). Pierwsze dni w nowej szkole uważam za bardzo 

udane, nauczyciele jak i koledzy są tutaj bardzo mili i sympatyczni. Nie 

żałuję swojego wyboru”

(Damian, kl. III)

„Wybrałem tę szkołę, ponieważ ma wysoki poziom nauczania, ma 

wiele kierunków kształcenia oraz jest w centrum miasta.”
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(Karol, kl. I)

„Wybrałem Zespół Szkół Nr 1 w Lubinie ze względu na jej poziom nauczania. Nie 

wiedziałem, którą szkołę wybrać i kim chcę zostać w przyszłości. Tato pomógł mi wybrać 

kierunek - technik mechatronik. Wiem, że w przyszłości znajdę fajną i przyjemną pracę.”

„Wybrałem tę szkołę, ponieważ bardzo ciekawił mnie kierunek, który 

wybrałem. Słyszałem, że w szkole panuje miła atmosfera, bardzo mi 

zależało żeby czuć się dobrze i bezpiecznie w nowej szkole .”

                                                                                                                      (Mateusz, kl. I)

(Kornel, kl. I)

„Wybrałem tę szkołę, bo interesował mnie kierunek technik elektryk.

 W szkole mam starszego brata,  w razie jakiegoś problemu mogę się do 

niego zwrócić. W wyborze tej szkoły pomogła mi jej popularność oraz 

bardzo dużo dobrych opinii jakich o niej słyszałem.”

                                                                                                                                               (Jakub, kl. I)

„Wybrałem ZS 1, ponieważ, znajdował się tu kierunek jakim się interesowałem - 

technik informatyk. Jasne przy wybieraniu szkół po egzaminie 8-klasisty 

spotkałem się z krytyką na temat tej szkoły ale kierunek był dla mnie ważniejszy. 

Szkoła okazała się mieć super nauczycieli niektórzy bardziej wymagający, 

a niektórzy mniej.”
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