
 

Szkoła Branżowa nr 1 w Poznaniu 

 Montuje mechanizmy precyzyjne; 

 Montuje urządzenia pomiarowe i sterownicze; 

 Uruchamia układy automatyki przemysłowej; 

 Kontroluje stan techniczny i reguluje maszyny szyjące, biurowe, medyczne, urządzenia 
napędowe, układy automatyki przemysłowej; 

 Wykonuje naprawy mechanizmów urządzeń precyzyjnych; 

 Konserwuje i planuje przeglądy mechanizmów precyzyjnych i aparatury kontrolno-
pomiarowej i sterującej; 

 Organizuje własne miejsce pracy zgodnie z zasadami bhp, ergonomii oraz ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

 Montuje i demontuje zespoły i elementy urządzeń precyzyjnych; 

 Instaluje i uruchamia na stanowisku pracy nowe urządzenia automatyki przemysłowej; 

 Diagnozuje przed naprawą stan techniczny urządzeń; 

 Naprawia elementy mechaniczne systemu sterowania; 

 Lokalizuje uszkodzenia i naprawia wykonawcze elementy; 

 Wykonuje elementy mechaniczne do urządzeń  

 Wykonuje pomiary wielkości elektrycznych i mechanicznych, koryguje nastawy i 
ustawienia urządzeń automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych; 

 Przeprowadza kontrolę jakości prac wykonanych przez siebie z zakresu instalowania, 
regulowania i naprawiania urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. 

 

 

Zawód MECHANIK PRECYZYJNY to nauka 1 kwalifikacji: 

MG.15 - Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych 
         

Egzamin zawodowy przeprowadzany jest w Ośrodku Egzaminacyjnym w naszej szkole!  

Absolwent może pracować w zawodzie, założyć własną działalność gospodarczą,  

a także kontynuować naukę na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub w liceum dla dorosłych. 
 

 

Uczniowie szkoły branżowej I stopnia CKZiU dostają: 

 gwarancję praktyk zawodowych i wycieczek zawodoznawczych; 

 szansę wyjazdu na PRAKTYKI ZAGRANICZNE; 

 możliwość zdobycia DODATKOWYCH UPRAWNIEŃ: AutoCAD, elektrycznych SEP 1kV, spawalniczych 

 możliwość nauki języka angielskiego, niemieckiego na poziomach w zależności od umiejętności. 
 

 

Kariera zawodowa 

Absolwent może pracować: 

• w dużych zakładach przemysłowych wytwarzających sprzęt elektryczny, elektroniczny, lotniczy, obrabiarki 

• w zakładach usługowych branży mechanicznej 
 

Przykładowe zakłady pracy: 

Volkswagen, DMG Mori Seiki, Zakłady Mechaniczne Kazimieruk, Thermotronic. 

 



Przykładowe przedmioty zawodowe: 
 

 Elektrotechnika i elektronika 

 Podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych 

 Techniki wytwarzania 

 Napędy i sterowania płynów 

 Działalność gospodarcza w branży mechanicznej 

 Język obcy w branży mechanicznej 

 Montaż urządzeń precyzyjnych – zajęcia praktyczne 

 Obsługa urządzeń precyzyjnych – zajęcia praktyczne 

 Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych – zajęcia praktyczne 

  

Szkoła Branżowa I stopnia nr 1 oferuje: 

 Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania 

 Zajęcia sportowe i udział w zawodach, w szczególności: siatkówka i piłka nożna  

 Możliwość korzystania z boiska ORLIK podczas lekcji wf  

 Opiekę pedagoga i doradcy zawodowego  

 W pełni wyposażoną bibliotekę multimedialną  

 System jednozmianowy – PIERWSZA LEKCJA OD 8:20 

 Stołówkę z możliwością wykupienia obiadów  

 Lekcje religii i etyki  

 Kontakt z bursami szkolnymi  

 Łatwy dojazd do szkoły – Linie tramwajowe nr: 1,6,13,15 oraz autobus nr 50 

 

 

Zapraszamy na najbliższe DRZWI OTWARTE! 

Znajdź nas na TARGACH EDUKACYJNYCH. 

Centrum Kształcenia Zawodowego   

i Ustawicznego w Poznaniu 

ul. Jawornicka 1   tel. 61 660 66 06      ZOBACZ NAS! 

sekretariat@ckziupoznan.pl           

Wejdź na naszą stronę www.ckziupoznan.pl 

 
   


