
Zespół Szkół Mechanicznych nr 3

LUDZIE + MASZYNY = PRZYSZŁOŚĆ





✓ Naziemnego lotniczego personelu technicznego 

✓ Mechaniki i elektromechaniki samochodowej

✓ Informatyki i programowania

✓ Mechatroniki



✓ naziemnego lotniczego personelu technicznego



Naziemny lotniczy personel techniczny to m.in. 

Technik mechanik lotniczy

Technik awionik

Technik lotniskowych służb operacyjnych

Technik eksploatacji portów i terminali



Lotniczy personel techniczny to: 
➢Technik mechanik lotniczy



Lotniczy personel techniczny to: 

➢Technik awionik



Lotniczy personel techniczny to: 
➢Technik lotniskowych służb operacyjnych



Lotniczy personel techniczny to: 

➢Technik lotniskowych służb operacyjnych



Lotniczy personel techniczny to: 

➢Technik eksploatacji portów i terminali



Technik 
mechanik 
lotniczy

5-letnie 
technikum

matematyka, 
fizyka

ZSM 3 
KRK

pracownik obsługi naziemnej 
statków powietrznych

specjalista w dziedzinie 
oceny technicznej statków 

powietrznych, ich zespołów 
i wyposażenia oraz napraw 

Obsługuje:
- samoloty z napędem tłokowym
- samoloty z napędem odrzutowym
- śmigłowce
- wiatrakowce
- szybowce
- balony i inne 



Technik 
awionik

4-letnie 
technikum

matematyka, 
fizyka

pracownik obsługi naziemnej 
statków powietrznych

zajmuje się obsługą liniową 
i hangarową wyposażenia 

elektrycznego i awionicznego
statku powietrznego

Obsługuje: 
- instalację elektryczną samolotu
- pilotażowe przyrządy pokładowe:
- pilotażowe systemy radionawigacyjne
- systemy łączności lotniczej
- systemy wspomagania 

i automatycznego sterowania lotem

Technik 
awionik

5-letnie 
technikum

matematyka, 
fizyka ZSM 3 KRK



Technik 
lotniskowych 

służb 
operacyjnych

5-letnie 
technikum

j. angielski, 

geografia

ZSM 3 
KRK

planuje, koordynuje i przekazuje 
informacje kontrolerowi ruchu 
lotniczego zapewniające bezpieczne 
funkcjonowanie operacyjne 
lotniska; 

zapewnia ciągłość informacji 
powietrznej z zachowaniem 

ustalonych procedur; 

pełni nadzór nad 
bezpieczeństwem mienia 
portu lotniczego,

propaguje kulturę bezpieczeństwa 
na lotnisku.

koordynuje obsługę 
naziemną statków powietrznych 

na płycie lotniska; 



Technik 
eksploatacji 

portów 
i terminali

5-letnie 
technikum

j. angielski, 

geografia

ZSM 3 
KRK

Planuje i wykonuje
prace związane z eksploatacją 
portów i terminali;

Prowadzi dokumentację dotyczącą 
transportu, magazynowania 
i przeładunku towarów oraz 

ładunków w portach i terminalach;

Organizuje
prace związane
z eksploatacją środków transportu 
i obsługą podróżnych 
w portach i terminalach;

Organizuje prace 
związane z magazynowaniem, 

składowaniem oraz przeładunkiem 
towarów i ładunków 

w portach i terminalach; 





























Nauczysz się oceniać stan 
techniczny pojazdów 

Poznasz budowę samochodów  
i podstawy ich obsługi

Będziesz mógł podjąć pracę 

• w stacjach diagnostycznych, 

• w warsztatach mechaniki 
i elektromechaniki samochodowej, 

• w firmach eksploatujących pojazdy.

Bezpłatne prawo jazdy!

Specjalistyczne kursy doszkalające

Możesz naprawić swój samochód 
w warsztatach szkolnych 

Technik 
pojazdów 

samochodowych

5-letnie 
technikum

fizyka

matematyka

ZSM 3 
KRK



Pracownie szkolne

Centrum Kształcenia Zawodowego

Serwisy samochodowe

Erasmus+



Mechanik 
pojazdów 

samochodowych

3-letnia 
szkoła 

branżowa

Uczeń
ZSM 3 

KRK

Nauczysz się: 
- wykonywania przeglądów podzespołów i 
zespołów stosowanych w pojazdach 
samochodowych;

- diagnozowania stanu technicznego;

- wykonywania obsługi 
i napraw

Praktyczna nauka zawodu w: 
- warsztatach szkolnych
- Centrum Kształcenia Zawodowego
- serwisach samochodowych

Specjalizacja może dotyczyć: 
- samochodów osobowych
- samochodów ciężarowych
- autobusów

Bezpłatne prawo jazdy!

Specjalistyczne kursy doszkalające

Możesz naprawić swój samochód 
w warsztatach szkolnych 



Elektromechanik 
pojazdów 

samochodowych

3-letnia 
szkoła 

branżowa

Uczeń
ZSM 3 

KRK

Nauczysz się:

- diagnozowania, oceniania stanu 
technicznego układów elektrycznych i 
elektronicznych i wykonywania ich 
napraw;

- diagnozowania stanu technicznego
i obsługi systemów 
mechatronicznych

Praktyczna nauka zawodu w: 

- warsztatach szkolnych
- Centrum Kształcenia Zawodowego
- serwisach samochodowych

Zawód z przyszłością: 
- samochody elektryczne i hybrydy
- samochody bez kierowcy
- systemy elektroniczne i elektryczne

Bezpłatne prawo jazdy!

Specjalistyczne kursy doszkalające

Możesz naprawić swój samochód 
w warsztatach szkolnych 



Mechanik 
motocyklowy

3-letnia 
szkoła 

branżowa

uczeń
ZSM 3 

KRK

Nauczysz się:

- diagnozowania podzespołów i zespołów
pojazdów motocyklowych

- obsługiwania i naprawy motocykli;

Praktyczna nauka zawodu w: 

- warsztatach szkolnych
- Centrum Kształcenia Zawodowego
- serwisach motocyklowych

Będziesz przygotowany do: 
- dostosowania motocykli do indywidualnych 
potrzeb;

- dostosowania motocykli do startu w zawodach;

- odnowy i uruchamiania motocykli zabytkowych

W Krakowie nie ma klasy 
w zawodzie mechanik 

motocyklowy



Wirtualna szkoła



• Technik informatyk
• Technik programista

• Sprzęt komputerowy
• Sieci komputerowe

• Programowanie 



Technik 
informatyk

5-letnie 
technikum

informatyka

matematyka

ZSM 3 
KRK

Zawód przyszłości –

przygotowuje specjalistów 
w dziedzinie IT

Posiada umiejętność:

- Tworzenia i administrowania bazami danych
- Tworzenia stron i aplikacji internetowych
- Nadzorowania pracy systemów informatycznych

Uczeń potrafi:

- przygotować stanowisko komputerowe 
do pracy
- wykonać lokalną sieć komputerową
- naprawić urządzenia  techniki 
komputerowej
- administrować systemami operacyjnymi

Perspektywa pracy w wielu 
branżach IT



Technik 
programista

5-letnie 
technikum

informatyka

matematyka
ZSM 3 KRK

Ekspert w dziedzinie programowania 
- wykorzystuje najnowsze języki 
programowania w trakcie pracy

Posiada umiejętności w zakresie: 
-projektowania baz danych,
- projektowania stron internetowych,
- programowania robotów 
- testowania oprogramowania. 

Programuje w językach:

- Python
- C++/ C#
- HTML/ CSS
- Java / JavaScript
- SQL

Wykorzystuje wiedzę do: 
- zbudowania gier 3D, 
- projektowania aplikacji mobilnych 
- projektowania  programów 
desktopowych



Mechatronika – inżynieria systemów



Praca z układami:

- Elektrycznymi i elektronicznymi

- Hydraulicznymi i pneumatycznymi

- Programowalnymi układami sterowania

Praca w firmach w których występują 
urządzenia mechatroniczne, wymagające 
montażu, nadzoru i obsługi, w tym 
programowania sterowników

Przykładowe zastosowanie mechatroniki:

- układy sterowania pojazdami
- układy sterowania nowoczesnych 
zabawek (LEGO Minstorms)
- elektronika użytkowa
- roboty przemysłowe
- obrabiarki sterowane numerycznie
- druk 3D

Technik 
mechatronik

5-letnie 
technikum

matematyka, 
fizyka

ZSM 3 
KRK



Berlin

POWER 
Wiedza Edukacja Rozwój



Budapeszt

Erasmus+



Berlin

Erasmus+

























SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ZSM Nr 3 
im. gen. Władysława Sikorskiego

w Krakowie
os. Szkolne 37

 12 644-06-89

www.ZespolSzkolMechanicznych.edu.pl

www.facebook.com/zsm3krk

e-mail: uczniowskiZSM3@interia.pl

http://www.zespolszkolmechanicznych.edu.pl/
http://www.facebook.com/zsm3krk


Jak do nas dojechać:

tramwajem - linie 4, 21, 22, 44 (przystanek Struga)

autobusem - linia: 123,132,139,142,149,163,172,193, 501(przystanek Struga/Bulwarowa)

busem – przystanek Klasztorna lub Kocmyrzowska/Bulwarowa


