
ELEKTRYK
Branżowa Szkoła I Stopnia  (trzyletnia)

Praca  elektryka  polega  na  montażu  i  demontażu  sieci 
elektrycznej oraz urządzeń elektrycznych i kontroli  ich pracy.  
W  zależności  od  zdobytego  wykształcenia  i  zajmowanego 
stanowiska  obowiązki  i  zakres  czynności  elektryka  mogą  się 
różnić. Monter i konserwator sieci elektrycznej  kładzie kable  
i podłącza urządzenia elektryczne (np. oświetlenie, ogrzewanie 
elektryczne),  a  następnie  czuwa  nad  ich  poprawną  pracą. 
Podobny  zakres  czynności  ma  elektryk  zajmujący  się 
elektroinstalatorstwem, który najczęściej wykonuje swoją pracę 
przy  robotach  wykończeniowych  na  budowie.  Elektryk  może 
zajmować  się  także  naprawą  i  konserwacją  elektrycznego 
sprzętu  gospodarstwa  domowego,  naprawą  i  przezwajaniem 
silników  elektrycznych,  naprawą  uszkodzonych  elementów  
w rozdzielniach energii elektrycznej, a także elektromechaniką 
samochodową.  

WARUNKI PRACY 
Miejsce pracy elektryka może być wszędzie tam, gdzie mamy 
do  czynienia  z  prądem.  Szczegółowe  warunki  pracy 
determinuje  zajmowane  przez  niego  stanowisko.  Elektryk 
pracujący przy kładzeniu nowych instalacji będzie pracował na 
budowie. Pracując w pogotowiu energetycznym będzie często 
się  przemieszczał  usuwając  występujące  awarie.  Elektryk 
odpowiedzialny za sieć elektryczną w zakładzie pracy rzadko 
będzie opuszczał jego teren. W zależności od wykonywanych 
czynności  elektryk  narażony  jest  w  mniejszym  lub  większym 
stopniu  na  działanie  niskich  temperatur,  hałasu, 
zanieczyszczenia  powietrza  itp.  Elektryk  może  pracować 
indywidualnie (w przypadku naprawy lub konserwacji urządzeń) 
i  zespołowo  (przy  instalatorstwie  elektroenergetycznym.  
Praca  elektryka  wiąże  się  z  dużą  odpowiedzialnością  za 
bezpieczeństwo  ludzi  korzystających  z  sieci  energetycznej  
czy też nadzorowanych przez niego urządzeń. 
Wymagania  fizyczne  stawiane  elektrykom  są  zależne  od 
charakteru  wykonywanej  pracy,  jednakże  najczęściej  dotyczą 
tylko ogólnej  sprawności  fizycznej.  Na pewnych stanowiskach 
związanych  głównie  z  projektowaniem  istnieje  możliwość 
zatrudnienia osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

WYMAGANIA PSYCHOFIZYCZNE
• zainteresowania techniczne, 
• wyobraźnia przestrzenna,
• podzielność uwagi, 
• wysoki poziom spostrzegawczości,
• zdolność  koncentracji uwagi, 
• pełne widzenie barw,
• bardzo dobra sprawność  ruchowa kończyn górnych 

i dolnych,
• dobry wzrok i słuch, 
• brak skłonności skóry do uczuleń.

Twoja przyszłość zaczyna się u nas!!!
 Dołącz do Fabryki Fachowców w ZST 

facebook.com/zstwlipnie
zstlipno@op.pl               www.zstlipno.edu.pl
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