
MECHANIK



SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

BETONIARZ - ZBROJARZ
montuje i układa zbrojenia elementów betonowych i żelbetonowych, 

przygotowuje stal zbrojeniową do montażu, montuje oraz układa zbro-
jenia w deskowaniach i fomach, wykonuje, układa  

i zagęszcza mieszanki betonowe.
Kariera zawodowa:
praca w firmach budowlano - remontowych, własna działalność.

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
obsługuje i naprawiaja podzespoły i zespoły pojazdów samochodo-
wych, obsługuje programy komputerowe, czyta dokumentację tech-

niczną, zdobywa prawo jazdy kategorii B.
Kariera zawodowa:
praca w warsztatach samochodowych, własna firma.

ŚLUSARZ
wykonuje i naprawia elementy maszyn, urządzeń i narzędzi, uzyskuje 

dodatkowe uprawnienia spawacza, operatora wózków transportowych, 
obsługuje programy komputerowe.

Kariera zawodowa:
praca w zakładach naprawczych oraz przedsiębiorstwach zajmujących 
się wytwarzaiem i eksploatacją wyrobów technicznych branży metalo-
wej, własna firma.

STOLARZ
wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych, naprawy, renowację 

i konserwację wyrobów stolarskich.
Kariera zawodowa:
praca w przedsiębiorstwach przemysłu drzewno-meblarskiego, stolarki 
budowlanej, galanterii drzewnej, opakowań, prowadzenie własnego 
zakładu stolarskiego.

Po zakończeniu edukacji na poziomie szkoły branżowej  
I stopnia kontynuacja nauki w szkole branżowej II stopnia.



PROJEKTY UNIJNE

Od kilku lat w szkole realizowane są projekty unijne 
mające na celu podniesienie jakości kształcenia  
oraz wzrost umiejętności uczniów sprzyjających 

rozwojowi kariery zawodowej.

Udział uczniów w projektach pozalekcyjnych  
zaowocował wyposażeniem różnych pracowni  
w nowoczesny sprzęt do nauki przedmiotów  

zawodowych, najnowszym oprogramowaniem  
oraz podręcznikami do kształcenia zawodowego  

w branży budowlanej i mechanicznej.

Na kolejne lata przewidziane są projekty dotyczące 
klas technikum mechanizacji rolnictwa, pojazdów 

samochodowych i informatyka.



PROJEKTY UNIJNE

PROJEKTY, W KTÓRYCH OBECNIE  
BIERZEMY UDZIAŁ

„Szkoła kluczowych kompetencji” Docelowo będzie 
uczestniczyło w nim 140 uczniów Zespołu Szkół nr 1 – 100 z li-
ceum i 40 z technikum. Jego nadrzędny cel stanowi wzrost po-
ziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 
poprzez objęcie młodzieży ofertą zajęć dodatkowych (w okre-
sie od IX 2016 do VI 2018) z biologii, chemii, geografii, fizyki, 
matematyki i informatyki. Poza tym w ramach projektu zostaną 
doposażone w pomoce dydaktyczne pracownie matematyczna, 
geograficzna, biologiczna i chemiczna.

„Mechanik w Cordobie” Wyjazd na praktykę zawodową do 
Hiszpanii w 100% finansowany przez Unię Europejską dla 43 
uczniów technikum informatycznego (w przyszłym roku szkol-
nym przewidziane są praktyki zagraniczne dla innych kierunków 
techników). W ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia 
z języka hiszpańskiego, kulturoznastwa i doradztwa zawodowego.

„Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodo-
wych” Nasi uczniowie już po raz drugi otrzymali stypendia 
przeznaczone dla najlepszych uczniów szkół zawodowych. 
Uczennica Katarzyna Szymańska z klasy IIITI,  jako jedna  
z najlepszych wśród uczniów województwa mazowieckiego (bar-
dzo wysoka liczba punktów kwalifikacyjnych), została wyróżnio-
na dyplomem oraz mogła zaprezentować efekty swojej pracy na 
konferencji w Warszawie.



Aktywność sportowa Zespołu Szkół nr 1  
w Sierpcu

Sukcesy sportowe odnoszone przez naszych podopiecznych są efek-
tem wielu treningów, w których młodzież uczestniczy w ramach 
zajęć Szkolnego Koła Sportowego oraz Uczniowskiego Klubu Spor-
towego Mechanik.

Nasi uczniowie zwyciężają w zawodach sportowych zarówno  
w grach zespołowych jak i dyscyplinach indywidualnych. Rozgryw-
ki odbywają się w następujących dyscyplinach:
•	 piłka nożna,
•	 piłka siatkowa,
•	 piłka ręczna, 
•	 koszykówka,
•	 tenis stołowy (gra pojedyncza, gra podwójna),
•	 pływanie,
•	 lekka atletyka.

Uczniowski Klub Sportowy Mechanik działa przy Zespole  
Szkół nr 1 od marca 2007 roku, jest członkiem PZKFiTS  
(Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego).  
W ramach zajęć klubu młodzież przygotowuje się do zawodów 
sportowych w różnych dyscyplinach, wiodącymi są trójbój siłowy, 
wyciskanie sztangi leżąc oraz kulturystyka.

Organizujemy Mistrzostwa Ziemi Sierpeckiej w Wielokrotnym  
Wyciskaniu Sztangi Leżąc oraz Otwarte Mistrzostwa Zespołu  
Szkół nr 1 w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. W imprezach uczestniczą 
zawodnicy z całej Polski w kategorii młodzicy, juniorzy, seniorzy 
oraz weterani.



Aktywność sportowa Zespołu Szkół nr 1  
w Sierpcu

SUKCESY ZAWODNIKÓW UKS MECHANIK

Największym sukcesem zawodnika UKS Mechanik w 2016 roku  
jest IV miejsce Pawła Przybojewskiego na Mistrzostwach Świata  
Juniorów w Trójboju Siłowym odbnywających się w Szczyrku. 
Efektem dobrego występu jest zakwalifikowanie się na Mistrzostwa 
Europy 2017 w Danii.

Rekordy Polski do lat 18 ustanowione przez zawodników  
UKS Mechanik: 
•	 Kurowska Sylwia 83kg - Wyciskanie Sztangi Leżąc - 90 kg
•	 Bendig Mateusz 83kg - Wyciskanie Sztangi Leżąc - 167,5 kg
•	 Przybojewski Paweł 83 kg - Martwy Ciąg - 215 kg
•	 Gregorczyk Damian 93 kg - Wyciskanie Sztangi Leżąc - 157,5 kg
•	 Przybojewski Paweł 93 kg - Trójbój Siłowy - 607,5 kg
•	 Przybojewski Paweł 93 kg - Martwy Ciąg - 260 kg

Uczniowie ZS nr 1 w Sierpcu - laureaci Plebiscytu „Sportowiec Ziemi 
Sierpeckiej”: 
•	 Ostrowska Aneta - 2012, 
•	 Przybojewski Paweł - 2015 i 2016.



NASZE PRACOWNIE



Z ŻYCIA SZKOŁY
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