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Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Teresinie

ZAW    DOWA 
PRZYSZŁOŚĆ 
ZACZYNA SIĘ U NAS! 

#ZawodZaczynaSieUNas 
#ACzyTyJuzWybrales?

#ZAWODOWA PRZYSZŁOŚĆ 
ZACZYNA SIĘ U NAS! ZST TERESIN 

POZNAJ NASZĄ 
OFERTĘ KSZTAŁCENIA 

https://www.facebook.com/groups/540701159922019/?source_id=159012594719021


TECHNIK MECHANIK

ZAW    DOWA 
PRZYSZŁOŚĆ 
ZACZYNA SIĘ U NAS! 
Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Teresinie

Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i
urządzeń, a zwłaszcza: pomp i innych przenośników cieczy, sprężarek
wszelkiego rodzaju, dmuchaw, pomp próżniowych i ssaw, wentylatorów
i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, przekładni i sprzęgieł, napędów
i zaworów, maszyn do formowania, dozowania i konfekcjonowania produktów,
robotów, manipulatorów i innych; uruchamia, reguluje i sprawdza
instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową ramach maszyn
i urządzeń; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymienia zużyte
lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach.

❑ możliwość kursów:  spawacz,  lakiernik, wózki widłowe

Partner biznesowy 
kierunku 

#ZawodZaczynaSieUNas #ZAWODOWA PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ U NAS! ZST TERESIN #ZawodNaTapecie                                               #ACzyTyJuzWybrales? 
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TECHNIK MECHANIZACJI 
ROLNICTWA I AGROTRONIKI

ZAW    DOWA 
PRZYSZŁOŚĆ 
ZACZYNA SIĘ U NAS! 
Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Teresinie

Organizuje, kontroluje i wykonuje prace wymagające użycia maszyn i urządzeń
w produkcji rolniczej. Diagnozuje uszkodzenia, nadzoruje, wykonuje demontaż,
naprawy i montaż maszyn oraz urządzeń rolniczych do produkcji roślinnej
i zwierzęcej. Przeprowadza regulacje i próby maszyn i urządzeń.
Opracowuje instrukcje doboru narzędzi do ciągników rolniczych.
Określa normy czasowe dla prac polowych.

❑ uczniowie mają możliwość praktyk zawodowych również w swoich 
gospodarstwach rolnych.

Partner biznesowy 
kierunku 

#ZawodZaczynaSieUNas #ZAWODOWA PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ U NAS! ZST TERESIN #ZawodNaTapecie                        #ACzyTyJuzWybrales? 
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TECHNIK LOGISTYK

ZAW    DOWA 
PRZYSZŁOŚĆ 
ZACZYNA SIĘ U NAS! 
Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Teresinie

Planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów
od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w celu
optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich
uczestników tej wymiany; dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta
we wskazane miejsce i czas; optymalizuje koszty dostawy towarów; dokonuje
wyboru procedury zakupów i analizuje ich stan; obsługuje zamówienia
i organizuje transport wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

❑ możliwość uzyskania uprawnień na wózki widłowe.
Partner biznesowy 

kierunku 

#ZawodZaczynaSieUNas #ZAWODOWA PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ U NAS! ZST TERESIN #ZawodNaTapecie                                               #ACzyTyJuzWybrales? 
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TECHNIK MECHANIK LOTNICZY

ZAW    DOWA 
PRZYSZŁOŚĆ 
ZACZYNA SIĘ U NAS! 
Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Teresinie

Prowadzi naprawy główne (remonty i naprawy specjalne) oraz modyfikacje
statków powietrznych albo ich zespołów i wyposażenia lotniczego; zapewnia
wykonywanie tych napraw zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczną
i przy użyciu właściwych części i materiałów; utrzymuje
w technicznej zdatności do lotu statki powietrzne,
ich zespoły lub ich wyposażenie lotnicze.

❑ bardzo interesujący zawód, zakład patronacki LOT AMS, praca nie tylko 
dobrze płatna, ale dająca możliwość poznania całego świata.

Partner biznesowy 
kierunku 

#ZawodZaczynaSieUNas #ZAWODOWA PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ U NAS! ZST TERESIN #ZawodNaTapecie                        #ACzyTyJuzWybrales? 
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TECHNIK ELEKTROENERGETYK 
TRANSPORTU SZYNOWEGO

ZAW    DOWA 
PRZYSZŁOŚĆ 
ZACZYNA SIĘ U NAS! 
Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Teresinie

Organizuje prace przy przeglądach i naprawach taboru kolejowego, maszyn
i urządzeń na nim zainstalowanych oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej
(sieci i podstacji trakcyjnych) w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy tych
urządzeń oraz bezpieczeństwa ruchu pociągów. Organizuje stanowiska pracy
do wykonywania przeglądów i napraw taboru kolejowego
oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej. Diagnozuje uszkodzenia maszyn
i aparatów taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania, podejmuje decyzje
o zakresie napraw. Wykonuje naprawy maszyn, aparatów,
urządzeń zainstalowanych w taborze oraz na sieci podstacjach trakcyjnych.
Montuje i demontuje aparaturę poszczególnych obwodów elektrycznych
taboru. Dobiera i naprawia aparaturę zabezpieczającą, sygnalizacyjną
i sterującą. Przeprowadza kontrolę techniczną we wszystkich fazach produkcji
oraz naprawy maszyn elektrycznych, urządzeń elektrycznych i energoelektryczny

❑ po ukończeniu 18 lat i spełnieniu warunków zdrowotnych , zakład oferuje 
kurs maszynisty lub uprawnienia SEP(podstawowe elektryczne) 

Partner biznesowy 
kierunku 

#ZawodZaczynaSieUNas #ZAWODOWA PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ U NAS! ZST TERESIN #ZawodNaTapecie                        #ACzyTyJuzWybrales? 
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KIEROWCA MECHANIK

ZAW    DOWA 
PRZYSZŁOŚĆ 
ZACZYNA SIĘ U NAS! 
Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Teresinie

Obecnie (według badań) potrzebnych w Polsce jest około 200 tys. kierowców
kat. C+E, co daje gwarancję uczniom po skończeniu szkoły, na podjęcie dobrze
płatnej pracy i rozpoczęcie dorosłego życia zawodowego. W toku 3-letniej nauki
w Branżowej Szkole I stopnia uczeń zdobywa wykształcenie ogólne i zawodowe,
a po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację
w zakresie eksploatacji środków transportu drogowego
uzyskuje tytuł zawodowy – kierowcy mechanika.

❑ praktyki, od klasy II,  u przewoźników lokalnych krajowych i 
międzynarodowych, możliwość stypendium, również możliwość uzyskania 
uprawnień na wózki widłowe.

Partner biznesowy 
kierunku 

#ZawodZaczynaSieUNas #ZAWODOWA PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ U NAS! ZST TERESIN #ZawodNaTapecie                        #ACzyTyJuzWybrales? 
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MECHANIK / ŚLUSARZ

ZAW    DOWA 
PRZYSZŁOŚĆ 
ZACZYNA SIĘ U NAS! 
Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Teresinie

Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metali, budowa,
konserwacja i naprawa prostych konstrukcji, mechanizmów, narzędzi i wyrobów
metalowych. Typowymi pracami wykonywanymi przez ślusarza są:

o wytwarzanie i naprawianie narzędzi, przyrządów i uchwytów obróbkowych,
o obróbka, montaż i naprawa elementów mechanizmów i urządzeń,
o wykonywanie konserwacji i napraw sprzętu powszechnego użytku,
o wykonywanie i naprawa ozdobnej galanterii metalowej (ślusarstwo

artystyczne), nadawanie wyrobom metalowym ostatecznego, estetycznego
wyglądu.

Dynamiczne zmiany w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach
powodują, iż kształcenie zawodowe ślusarza ma charakter szerokoprofilowy
umożliwiający opanowanie umiejętności ogólnonarodowych oraz
specjalistycznych, a także umiejętności intelektualnych i postaw stanowiących
dobre przygotowanie do specjalizacji.

Partner biznesowy 
kierunku 

#ZawodZaczynaSieUNas #ZAWODOWA PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ U NAS! ZST TERESIN #ZawodNaTapecie                        #ACzyTyJuzWybrales? 
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ZAW    DOWA 
PRZYSZŁOŚĆ 
ZACZYNA SIĘ U NAS! 
Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Teresinie

Drodzy uczniowie szkół podstawowych!

Końcówka roku szkolnego 2019/2020 jest niebywale nieprzewidywalna zarówno dla nas (kadry
pedagogicznej) Jak i dla Was.

W związku z brakiem możliwości prezentacji naszej ofert kształcenia w dotychczasowych standardach,
postanowiliśmy uruchomić nowy model promocji naszej szkoły.

Specjalnie dla Was opracowaliśmy szereg e-materiałów informacyjnych które pozwolą Wam poznać
naszą szkołę, kierunki kształcenia, naszych uczniów, przyszłych pracodawców
oraz kadrę pedagogiczną w dowolnym dla Was czasie.

Już teraz serdecznie zapraszamy na platformę e-learnignową której instrukcję obsługi otrzymaliście
lub otrzymacie w załączniku. Ponadto zapraszamy do grupy na Facebook-u #ZAWODOWA
PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ U NAS! ZST TERESIN gdzie będziemy publikować webinary o zawodach,
firmach sprawujących patronaty nad klasami w naszej szkole oraz wywiady z uczniami naszej szkoły.

Życzymy sukcesów w nauce, oraz trafnych zawodowych wyborów.

Dyrekcja
Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie 

#ZawodZaczynaSieUNas #ZAWODOWA PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ U NAS! ZST TERESIN #ZawodNaTapecie                        #ACzyTyJuzWybrales? 
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#ZAWODOWA PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA 
SIĘ U NAS! ZST TERESIN

ZAPRASZAMY
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ZAW    DOWA 
PRZYSZŁOŚĆ 
ZACZYNA SIĘ U NAS! 

Zespół Szkół imienia Prymasa 
Tysiąclecia Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego w Teresinie

LOKALIZACJA NASZEJ 
SZKOŁY 

MOŻESZ DO NAS 
NAPISAĆ E-MAIL 

STRONA INTERNETOWA 
SZKOŁY 

ZADZWOŃ DO NAS!
Odpowiemy na wszelkie Twoje pytania i doradzimy jaki zawód wybrać. 

DOŁĄCZ I DOWIEDZ 
SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH 

KIERUNKACH KSZTAŁCENIA 

ZAWODOWA PRZYSZŁOŚĆ 
ZACZYNA SIĘ U NAS! ZST TERESIN

telefon/fax 46/ 861 -38-13

sekretariat@zsteresin.pl
Al. XX-lecia 12, 
96-515 Teresin

www.zsteresin.powiat
sochaczew.pl

https://www.facebook.com/groups/540701159922019/?ref=group_header
mailto:sekretariat@zsteresin.pl
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