
ELEKTRYK 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 
Sulechowie 



ELEKTRYK 

to osoba, która zajmuje się 

montażem, instalacją, konserwacją i 

naprawą maszyn, urządzeń, instalacji 

elektrycznych. 

 

 



ZADANIA ZAWODOWE, CZYLI 
CO ROBI ELEKTRYK  

• Montuje, uruchamia maszyny 

i urządzenia elektryczne na 

podstawie dokumentacji 

technicznej.  

• Wykonuje i uruchamia 

instalacje elektryczne na 

podstawie dokumentacji 

technicznej.  

• Ocenia stan techniczny 

maszyn, urządzeń i instalacji 

elektrycznych po montażu na 

podstawie pomiarów.  

• Montuje układy sterowania, 

regulacji i zabezpieczeń 

maszyn i urządzeń 

elektrycznych na podstawie 

dokumentacji technicznej. 



OCZEKIWANE PREDYSPOZYCJE 
KANDYDATA: 

- zainteresowania techniczne,  

- zdolność samodzielnego i logicznego myślenia, 

- prawidłowa koordynacja wzrokowo-ruchowa, 

- dokładność, 

- spostrzegawczość, 

- zdolności manipulacyjne, 

- samodzielność i uzdolnienia organizatorskie 



KARIERA 
EDUKACYJNA: 

Aby zdobyć zawód elektryka 

należy po zakończeniu szkoły 

podstawowej rozpocząć 

naukę w 3-letniej Branżowej 

Szkole I Stopnia.  

Cykl kształcenia zapewni 

Tobie możliwość zdobycia 

umiejętności z zakresu:  

montażu, uruchamiania i 

konserwacji instalacji, 

maszyn i urządzeń 

elektrycznych, a szczególnie: 

1) wykonywania i 

uruchamiania instalacji 

elektrycznych na podstawie 

dokumentacji technicznej;  

2) montowania i 

uruchamiania maszyn i 

urządzeń elektrycznych na 

podstawie dokumentacji 

technicznej; 

3) wykonywania konserwacji 

instalacji, maszyn i urządzeń 

elektrycznych. 



 
MOŻLIWOŚĆ PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W 
ZAWODZIE 

 

 Po ukończeniu pierwszego etapu nauki w 
Branżowej Szkole I Stopnia oraz potwierdzeniu 
kwalifikacji ELE.02. - Montaż, uruchamianie i 

konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń 
elektrycznych  

absolwent może uzyskać dyplom zawodowy w 
zawodzie technik elektryk po potwierdzeniu 
kwalifikacji - ELE.05. Eksploatacja maszyn, 

urządzeń i instalacji elektrycznych oraz uzyskaniu 
wykształcenia średniego lub średniego 

branżowego. 



KARIERA ZAWODOWA 

Elektryk jest na rynku pracy bardzo atrakcyjnym 
zawodem. Zatrudnienie można znaleźć w 
przedsiębiorstwach o zautomatyzowanym 
procesie produkcyjnym, warsztatach naprawczych 
AGD, firmach usługowych, elektrowniach, firmach 
projektujących oraz instalujących systemy 
alarmowe, firmach świadczących usługi 
elektroinstalacyjne. 

W zawodzie tym pracuje się zazwyczaj 8-godzin, 
system pracy może być jedno lub wielozmianowy. 
Warunki pracy mogą być zmienne: pomieszczenia 
zamknięte lub na terenie budowanych, 
zmodernizowanych obiektów przemysłowych. 
Pracę elektryka wykonuje się w pozycjach: 
stojącej, siedzącej oraz pochylonej. 
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