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Wspieramy Twój rozwój zawodowy 

 

 

Wspieramy Twój rozwój zawodowy 

 Podejmujesz teraz najważniejszą decyzję w swoim życiu, skutki tej decyzji sięgać będą 
daleko w przyszłość. Zawód, który człowiek wykonuje określa jego miejsce w społeczeństwie, 
jego system wartości, zachowanie, aspiracje i życiowe ambicje. Wybór zawodu, a więc 
poszukiwanie dalszej drogi edukacyjno-zawodowej jest ważnym etapem życia każdego 
człowieka. Dobrze wybrany zawód to jedna z najważniejszych życiowych decyzji. Decyzja ta 
przekłada się nie tylko na możliwość zarabiania pieniędzy, które są gwarancją życia na 
odpowiednim poziomie, ale także na możliwość spotkania wielu interesujących ludzi oraz 
rozwoju profesjonalnego i osobowego. 

Dlatego należy tą decyzję  dokładnie zaplanować i przemyśleć. Do podjęcia tej ważnej 
życiowo decyzji konieczna jest konkretna wiedza o wyborze zawodu oraz o wyborze szkoły 
gdzie zawód ten zdobędziesz. 

Możesz również spotkać się z doradcą zawodowym, umówić się na wizytę u pedagoga, w 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, czy porozmawiać z rodziną, znajomymi. Warto 

również zrobić listę szkół, które Cię interesują i zapoznać się z kryteriami przyjęć do szkoły, 

rodzajami zajęć pozalekcyjnych, możliwością zdobycia dodatkowych umiejętności, oraz 

miejscem realizacji zajęć praktycznych. W szkołach, które przedstawiamy w informatorze, 

realizowany jest dualny model kształcenia zawodowego. Uczyć się będziesz w szkole, a swe 

umiejętności zawodowe będziesz szlifował na warsztatach Rybnickiego Centrum Edukacji 

Zawodowej oraz u pracodawców. 

 

Zapraszamy Cię również z Twoim doradcą zawodowym ze szkoły w której obecnie się uczysz - 

na warsztaty  „ Poznaj zawód – wybierz szkołę”  (dla doradców zawodowych szkół 

podstawowych z klasami online -informacja  szczegółowa u dyrektorów szkół podstawowych) 

Warsztaty w marcu 2021 w czasie rzeczywistym prezentować będą na czym polega praca w 

danym zawodzie i jak wyglądają zajęcia praktyczne w RCEZ. Przygotowano VII tematycznych 

warsztatów, które odbywać się będą na terenie:  

RCEZ - Warsztat Gastronomiczny , ul. Św. Józefa 30  

RCEZ - Warsztat Techniczny, ul. Kościuszki 5  

RCEZ - Warsztat Mechaniczny , ul. Świerklańska 42  

 

Życzymy powodzenia w trafnym wyborze zawodu i szkoły. 
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Warsztat Mechaniczny 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla jakich zawodów jest to miejsce zajęć praktycznych? 

Zawody z branży: 

 mechanicznej (technik mechanik; operator CNC; ślusarz; 
spawacz; tokarz) 

 budowlanej (murarz-tynkarz; monter sieci, instalacji i urządzeń 
sanitarnych; monter zabudowy i robót wykończeniowych w 
budownictwie) 

 

 

 

Gdzie mieści się warsztat? 

Warsztat Mechaniczny RCEZ 
ul. Świerklańska 42, 44-200 Rybnik 
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TECHNIK ELEKTRYK 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKĄ PRACĘ BĘDZIESZ WYKONYWAŁ? 

 Eksploatuje instalacje, maszyny i urządzenia elektryczne. 
 Montuje i uruchamia maszyny i urządzenia elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej. 
 Wykonuje i uruchamia instalacje elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej. 
 Wykonuje konserwacje instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. 

 
 

JAKIE SĄ PRZECIWWSKAZANIA 

ZDROWOTNE? 

 choroby układów: oddechowego, 
nerwowego, krążenia (wady serca), 
moczowego i nerek, mięśniowego, 
kostno-stawowego, ruchu 

 cukrzyca 
 nadmierna potliwość rąk 
 niska wydolność fizyczna 
 ograniczenia sprawności ruchowej 
 przewlekłe choroby skóry 
 reumatyzm 
 wady wzroku, brak widzenia 

obuocznego, zaburzenia widzenia barw 
 zaburzenia równowagi, omdlenia, 

zawroty głowy 
 zaburzenia zmysłu węchu 
 niedosłuch 

 

GDZIE MOŻESZ PRACOWAĆ? 

 możliwość pracy w kopalniach Polskiej 
Grupy Górniczej i Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej 

 stypendia PGG, JSW 
 biura projektowe 
 firmy zajmujące się dystrybucją maszyn i 

urządzeń elektroenergetycznych 
 zakłady energetyczne, elektrownie 
 zakłady gospodarki komunalnej  
 zakłady naprawcze i produkcyjne 

JAKICH PRZEDMIOTÓW BĘDZIESZ 

SIĘ UCZYŁ? 

 technologia i materiałoznawstwo       
elektryczne 

 maszyny i instalacje elektryczne 
 bezpieczeństwo i higiena pracy 
 pracownia miernictwa 
 pracownia elektrotechniki                                            

i elektroniki 
 pracownia montażu maszyn, urządzeń  

i instalacji elektrycznych 
 pracownia eksploatacji maszyn  

i urządzeń elektrycznych 
 zajęcia specjalizacyjne 
 język obcy zawodowy 

GDZIE MIEŚCI SIĘ TWOJA NOWA 

SZKOŁA? 

Zespół Szkół Technicznych w Rybniku  
ul. Tadeusza Kościuszki 5, 44-200 Rybnik 

youtube.com/zstrybnik 
facebook.com/zstrybnik 
zstrybnik.pl 
Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica 
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TECHNIK ELEKTRYK (klasa patronacka Tauron Dystrybucja S.A. oraz 

Hager Polo Sp. z o.o.) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKĄ PRACĘ BĘDZIESZ WYKONYWAŁ? 

 Eksploatuje instalacje, maszyny i urządzenia elektryczne. 
 Montuje i uruchamia maszyny i urządzenia elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej. 
 Wykonuje i uruchamia instalacje elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej. 
 Wykonuje konserwacje instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. 

 
 

JAKIE SĄ PRZECIWWSKAZANIA 

ZDROWOTNE? 

 choroby układów: oddechowego, 
nerwowego, krążenia (wady serca), 
moczowego i nerek, mięśniowego, 
kostno-stawowego, ruchu 

 cukrzyca 
 nadmierna potliwość rąk 
 niska wydolność fizyczna 
 ograniczenia sprawności ruchowej 
 przewlekłe choroby skóry 
 reumatyzm 
 wady wzroku, brak widzenia 

obuocznego, zaburzenia widzenia barw 
 zaburzenia równowagi, omdlenia, 

zawroty głowy 
 zaburzenia zmysłu węchu 
 znaczny niedosłuch 

 

GDZIE MOŻESZ PRACOWAĆ? 

 biura projektowe 
 placówki zajmujące się dystrybucją 

maszyn i urządzeń elektroenergetycznych 
 zakłady energetyczne, elektrownie 
 zakłady gospodarki komunalnej 
 zakłady naprawcze i produkcyjne 
 zakłady przemysłu wydobywczego 

 

JAKICH PRZEDMIOTÓW BĘDZIESZ SIĘ 

UCZYŁ? 

 eksploatacja maszyn, urządzeń 
i instalacji elektrycznych 

 elektrotechnika i elektronika 
 montaż, uruchamianie i konserwacja 

instalacji elektrycznych 
 montaż, uruchamianie i konserwacja 

maszyn i urządzeń elektrycznych 
 pomiary elektryczne i elektroniczne 

 GDZIE MIEŚCI SIĘ TWOJA NOWA 

SZKOŁA? 

Zespół Szkół Mechaniczno – 
Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki 
ul. Tadeusza Kościuszki 23, 44-200 
Rybnik 
Technikum nr 2 
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TECHNIK ENERGETYK (klasa patronacka PGE Energia Ciepła S.A.) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKĄ PRACĘ BĘDZIESZ WYKONYWAŁ? 

 Eksploatuje instalacje i urządzenia do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej. 
 Eksploatuje instalacje i urządzenia do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej. 
 Nadzoruje i obsługuje maszyny i urządzenia w elektrociepłowniach, elektrowniach i 

ciepłowniach. 
 Wykonuje konserwacje, przeglądy oraz naprawy instalacji i urządzeń energetycznych. 
 Wykonuje pomiary parametrów instalacji i urządzeń energetycznych. 

Zależnie od rodzaju energii, z którym ma do czynienia w pracy – może być energetykiem 
cieplnym (termoenergetykiem), energetykiem wodnym (hydroenergetykiem), 
elektroenergetykiem, energetykiem jądrowym, energetykiem odnawialnych źródeł energii. 

GDZIE MOŻESZ PRACOWAĆ? 

 budownictwo i przemysł (w średnich i 
małych przedsiębiorstwach 
przemysłowych, m.in. jako specjaliści 
ds. gospodarki elektroenergetycznej, 
ds. kontroli technicznej) 

 przedsiębiorstwa energetyki cieplnej i 
elektroenergetyki 

 zakłady produkcyjne i montażowe 
związane z: 
- gospodarką elektroenergetyczną i 
przemysłową 
- eksploatacją i budową elektrowni, 
sieci elektroenergetycznych, urządzeń 
zasilanych energią elektryczną 
- automatyzacją procesów 
elektroenergetycznych i 
technologicznych 
 

JAKIE SĄ PRZECIWWSKAZANIA 

ZDROWOTNE?? 

 nadmierna potliwość rąk 
 niedosłuch w stopniu znacznym 
 przewlekłe choroby skóry 
 schorzenia układu nerwowego 
 wady wzroku, brak widzenia obuocznego 
 zaburzenia równowagi 

 

JAKICH PRZEDMIOTÓW BĘDZIESZ SIĘ 

UCZYŁ? 

 montaż, konserwacja i pomiary instalacji 
i urządzeń elektroenergetycznych 

 montaż, konserwacja i pomiary instalacji 
i urządzeń energetyki cieplnej 

 techniki wytwarzania i konstrukcje 
mechaniczne 
 

GDZIE MIEŚCI SIĘ TWOJA NOWA 

SZKOŁA? 

Zespół Szkół Mechaniczno – 
Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki 
ul. Tadeusza Kościuszki 23, 44-200 
Rybnik 
Technikum nr 2 
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SZKOŁA BRANŻOWA 
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ELEKTRYK (klasa patronacka PGG S.A. oraz DB Cargo S.A.) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKĄ PRACĘ BĘDZIESZ WYKONYWAŁ? 

 montaż instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną. 
 Instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych. 
 Wykonywanie przeglądów technicznych. 
 Konserwacja oraz naprawa instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. 
 Wykonywanie przeglądów technicznych. 
 Konserwacja oraz naprawą linii napowietrznych i kablowych. 
 Przeprowadzaniem konserwacji oraz napraw układów automatyki. 

 
 

JAKIE SĄ PRZECIWWSKAZANIA 

ZDROWOTNE? 

 choroby układów: oddechowego, 
nerwowego, krążenia (wady serca), 
moczowego i nerek, mięśniowego, 
kostno-stawowego, ruchu 

 cukrzyca 
 nadmierna potliwość rąk 
 niska wydolność fizyczna 
 ograniczenia sprawności ruchowej 
 przewlekłe choroby skóry 
 reumatyzm 
 wady wzroku, brak widzenia 

obuocznego, zaburzenia widzenia barw 
 zaburzenia równowagi, omdlenia, 

zawroty głowy 
 zaburzenia zmysłu węchu 
 znaczny niedosłuch 

 

GDZIE MOŻESZ PRACOWAĆ? 

 w przemyśle (oświetlenie, silniki, 
instalacje, itp.),  

 usługach - w warsztatach naprawczych 
urządzeń elektrycznych, serwisach, np. 
na stanowiskach: konserwatorów 
urządzeń i sprzętu elektrycznego,  

 przy montażu, konserwacji  
 przy obsłudze urządzeń i sieci 

elektroenergetycznych 
 

JAKICH PRZEDMIOTÓW BĘDZIESZ SIĘ 

UCZYŁ? 

 elektrotechnika i elektronika 
 montaż, uruchamianie i konserwacja 

instalacji elektrycznych 
 montaż, uruchamianie i konserwacja 

maszyn i urządzeń elektrycznych 
 pomiary elektryczne i elektroniczne 

GDZIE MIEŚCI SIĘ TWOJA NOWA 

SZKOŁA? 

Zespół Szkół Mechaniczno – 
Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki 
ul. Tadeusza Kościuszki 23, 44-200 
Rybnik 
Szkoła Branżowa I Stopnia nr 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


