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Kurs kwalifikacyjny w zawodzie – technik elektryk
Oferta dla dorosłych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.
Perspektywy zawodowe: technik elektryk posiada kwalifikacje przypisane do zawodu, wyposażony jest w
aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także ma świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i
pozyskiwania nowych uprawnień. Technik elektryk oprócz wykonywania prac montażowych czy
konserwacyjnych może znaleźć zatrudnienie jako projektant, organizator i nadzorujący prace przy instalacjach
i urządzeniach elektrycznych. Technik elektryk może być zatrudniony przy pomiarach, odbiorach prac
elektrycznych czy też serwisantem urządzeń Absolwenci w zawodzie technik elektryk mogą podejmować
indywidualną działalność gospodarczą.
Okres nauki: 1 rok, zajęcia w systemie zaocznym (sobota, niedziela).

Szkoła jest publiczna – bezpłatna
Cel kształcenia: Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik elektryk jest przygotowanie
absolwenta do uzyskania kwalifikacji:ELE.05 Eksploatacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
Program nauczania ELE.05 oparty jest na podbudowie kwalifikacji w zawodzie elektryk, w związku z tym
naukę na kwalifikacji w zawodzie technik elektryk można podjąć po ukończeniu kwalifikacji ELE.02.
Program nauczania obejmuje m. in. takie przedmioty jak:
 Bezpieczeństwo i higiena pracy
 Organizacja pracy zespołu
 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
 Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 Użytkowanie i nadzór nad pracą maszyn i urządzeń oraz instalacji elektrycznych urządzeń
elektronicznych
Program jest realizowany w 50% teoretycznie a 50% praktycznie
Absolwent: Wykonuje prace związane z montowaniem instalacji, podzespołów oraz urządzeń elektrycznych,
jak również lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy urządzeń i maszyn elektrycznych. Wśród wielu
zadań zawodowych do niego należy wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji i
eksploatacji, instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie urządzeń energoelektronicznych oraz aparatury
sterującej i pomiarowej. Technik elektryk umie posługiwać się dokumentacją techniczną oraz planować i
nadzorować pracę sieci elektroenergetycznej oraz posługiwania się techniką komputerową.
Absolwent kursów kwalifikacyjnych w zawodzie elektryk (ELE.02), po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych
z ELE.05 otrzyma dyplom technika elektryka, jeżeli posiada wykształcenie średnie lub go uzupełni.

