
Technik elektryk





Praca technika elektryka wiąże się z dużą 

odpowiedzialnością, ponieważ czynności 

wykonywane przez elektryka zapewniają

bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci 

energetycznych lub maszyn i urządzeń 

elektrycznych. 

Technik elektryk przygotowany jest do 

projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, 

dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz 

maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.



montowania i 
uruchamiania maszyn, 

urządzeń elektrycznych 
na podstawie 
dokumentacji 
technicznej;

wykonywania i 
uruchamiania instalacji 

elektrycznych na 
podstawie dokumentacji 

technicznej;

lokalizowania i usuwania 
uszkodzeń maszyn, 
urządzeń i instalacji 

elektrycznych;

oceniania stanu 
technicznego maszyn, 
urządzeń i instalacji 

elektrycznych po 
montażu i naprawie;

montowania i 
naprawiania układów 

sterowania, regulacji i 
zabezpieczeń maszyn i 

urządzeń elektrycznych;

dobierania, montowania i 
sprawdzania działania 

środków ochrony 
przeciwporażeniowej.

Absolwent naszej szkoły
w zawodzie technik elektryk
przygotowany
jest do wykonywania
następujących zadań
zawodowych:



W zawodzie technik elektryk wyodrębniono dwie kwalifikacje:

ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja

instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;

ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń

i instalacji elektrycznych;



Elektryk bez trudu wciela się w lekarza maszyn i urządzeń elektrycznych

i niczym chirurg naprawia ich układy elektryczne, przywracając je do życia.

Potrafi diagnozować problemy nie tylko w urządzeniach zasilanych 

prądem, ale również w całych instalacjach.

Potrafi je naprawić lub – jeśli trzeba – stworzyć od postaw.

I oczywiście potrafi je zamontować.



!

Masz fazę na prąd?

Lubisz mieć kontakt z kablami?

Chcesz stać się chirurgiem urządzeń 
elektrycznych, który daje martwym maszynom 
drugie życie?

Fascynują Cię instalacje elektryczne?

Chcesz zdobyć coraz bardziej poszukiwany zawód 
i dobrze zarabiać?



Rozpocznij naukę

na kierunku

technik elektryk!

Tchnij sprawczą iskrę

w swoje marzenia i rozwijaj

z nami swoje

elektryzujące predyspozycje!



WSPÓŁPRACUJEMY NA DRODZE DO SUKCESU



Tylko Targowa 86
przekaże Ci wiedzę 

teoretyczną 
i praktyczną w sposób 

prosty, przyjazny 
i przyjemny 

na wiele interesujących 
tematów 

z dziedziny elektryczności.

RUSZ GŁOWĄ I WYBIERZTARGOWĄ!



ZGŁĘBIAMYTAJNIKI ZAWODU





Zapewnimy dostęp do najnowszych
nowinek technicznych oraz
możliwość pracy na nowoczesnym
sprzęcie stosowanym w różnych
gałęziach przemysłu.



Zastanawiasz się co będziesz

robił po skończeniu technika elektryka?

Bez żadnych obaw będziesz

mógł podjąć dalszą naukę na

uczelniach technicznych, ale

także będziesz przygotowany

do podjęcia pracy w zakładach

pracy oraz założenia własnej

firmy zajmującej się

dystrybucją, wykonawstwem

czy serwisem.



Popularnym miejscem zatrudnienia są firmy serwisowe wszelkiego rodzaju 
urządzeń elektrycznych, a także warsztaty samochodowe, zakłady 
energetyczne i firmy produkcyjne.

W przypadku większych firm zazwyczaj są to odpowiednie komórki i działy, jak 
techniczne, utrzymania ruchu, dozoru. Jednym z bardzo popularnych zajęć są 
także prace elektryczne wykonywane na potrzeby sektora budowlanego.

Sieci elektryczne i elektrotechniczne wykorzystywane są w każdym nowo 
powstającym budynku, bloku, mieszkaniu czy zakładzie produkcyjnym. Również 
podczas ich remontów to właśnie technik elektryk jest specjalistą, po którego 
usługi sięga się bardzo często.

Zawód technika elektryka nie stoi w miejscu, zmienia się w, dostosowując do 
zapotrzebowania rynku. Stąd też zajmować może się on także inteligentnymi 
sieciami elektrycznymi, nieodzownymi w nowoczesnych budynkach typu Smart 
Home. Również rosnąca popularność tak zwanej zielonej energii, na przykład 
fotowoltaiki, sprawia, że w elektroenergetyce otwierają się ciekawe możliwości 
zatrudnienia.



Wybierz praktyczną

naukę o dużym

natężeniu, ale bez 

zbędnych napięć.

Przyjdź do nas

i zostań elektrykiem

o dużej mocy!

Zapraszamy, Targowa 86!


