
TECHNIK MECHANIK

Technik  mechanik organizuje  i  nadzoruje  produkcję,  montaż, 
naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń. Technik mechanik 
uruchamia,  reguluje  i  sprawdza  instalację  elektryczną, 
aparaturę kontrolno-pomiarową w ramach maszyn i urządzeń; 
wykrywa i usuwa przyczyny awarii  oraz uszkodzeń;  wymienia 
zużyte  lub  uszkodzone  elementy  lub  zespoły  w  maszynach 
i  urządzeniach.  Zajmuje  się  również  opracowywaniem 
dokumentacji technicznej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik jest 
przygotowywany  do  wykonywania  następujących  zadań 
zawodowych:
-  organizowania  i  nadzorowania  przebiegu  procesów 
wytwarzania maszyn i urządzeń;
-  przeprowadzania  kontroli  jakości  wykonania  wyrobów  
i usług;
-  instalowania  i  uruchamiania  obiektów  mechanicznych 
wprowadzanych do eksploatacji;
- eksploatowania maszyn i urządzeń;
-  projektowania  prostych  obiektów  mechanicznych  wraz  ze 
sporządzaniem ich dokumentacji konstrukcyjnej;
- projektowania podstawowych procesów wytwarzania wraz ze 
sporządzeniem ich dokumentacji technologicznej;
-  sporządzania  kalkulacji  wytwarzania  i  naprawy  maszyn  
i urządzeń;
-  prowadzenia  dokumentacji  planistycznej,  ewidencyjnej, 
sprawozdawczej i innej związanej z wykonywaną pracą.
Nauka technika mechanika obejmuje przygotowanie zawodowe 
polegające  na teoretycznym  i  praktycznym przygotowaniu  do 
zawodu mechanika - obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń 
oraz do wykonywania  prac projektowych,  produkcyjnych  oraz 
remontowo – instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych. 
W trakcie nauki zdobywa się umiejętności użytkowania narzędzi 
do  komputerowego  wspomagania  przygotowania  produkcji  
w  ramach  zajęć  w  pracowni  komputerowej  wyposażonej  
w  oprogramowanie  wspierające  procesy  kreślenia  
i projektowania.
Technicy  mechanicy  zajmują  się wykonywaniem  prac 
projektowych, produkcyjnych oraz remontowo – instalacyjnych 
maszyn  i  urządzeń  technicznych.  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.

Absolwent  szkoły  kształcącej  w  zawodzie  technik  mechanik 
może  podejmować  pracę  w  różnych  gałęziach  gospodarki  
o różnym stopniu organizacji  produkcji lub usług, w przemyśle 
maszynowym,  budownictwie,  budownictwie  okrętowym, 
górnictwie, transporcie, rolnictwie, itp.
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