ŚLUSARZ
Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metali,
budowa, konserwacja i naprawa prostych konstrukcji, mechanizmów,
narzędzi i wyrobów metalowych. Typowymi pracami wykonywanymi
przez ślusarza są: wytwarzanie i naprawianie narzędzi, przyrządów
i uchwytów obróbkowych, obróbka, montaż i naprawa elementów
mechanizmów i urządzeń, wykonywanie konserwacji i napraw sprzętu
powszechnego użytku, wykonywanie i naprawa ozdobnej galanterii
metalowej(ślusarstwo artystyczne), nadawanie wyrobom metalowym
ostatecznego, estetycznego wyglądu.
Dynamiczne zmiany w technice, technologii, organizacji produkcji
i usługach powodują, iż kształcenie zawodowe ślusarza ma charakter
szerokoprofilowy
umożliwiający
opanowanie
umiejętności
ogólnozawodowych oraz specjalistycznych, a także umiejętności
intelektualnych i postaw stanowiących dobre przygotowanie do
specjalizacji..
Ślusarz wykonuje swoją pracę z reguły w pomieszczeniach
zamkniętych (jedynie ślusarz konstrukcji metalowych większość
czynności wykonuje w terenie otwartym).
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DLACZEGO WARTO PODJĄĆ NAUKĘ W ZAWODZIE
ŚLUSARZ W ZSP W KONIECPOLU?
• Uczysz się w nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej szkole, przystosowanej do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami

• Uczysz się w systemie jednozmianowym (zajęcia w godzinach od 800 do 1405)
• Możesz uczestniczyć w bezpłatnych kursach i szkoleniach realizowanych w ramach
projektów unijnych m.in. „kurs spawacza”
• Zajęcia praktyczne odbywają się w doskonale wyposażonych pracowniach
• Zdobywasz wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności zawodowe
• Możesz uczestniczyć w atrakcyjnych wycieczkach przedmiotowych do zaprzyjaźnionych
zakładów pracy i warsztatach tematycznych z zakresu budownictwa
• Uzyskujesz atrakcyjne kwalifikacje i perspektywę dobrze płatnej pracy
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CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY STAĆ SIĘ UCZNIEM
ZSP W KONIECPOLU W ZAWODZIE
ŚLUSARZ?
• Złóż wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami
• Uzupełnij wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie
o wynikach egzaminu zewnętrznego
• Sprawdź czy zostałeś/-aś zakwalifikowany/-a do szkoły
• Pobierz w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe skierowanie na badania lekarskie
• Potwierdź wspólnie z rodzicami/ opiekunami prawnymi chęć woli przyjęcia do szkoły,
przedkładając oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu
zewnętrznego
• Sprawdź listy przyjętych do szkoły
• Śledź na bieżąco naszą stronę internetową www.zszkol.pl
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