
ESP ŁÓ
ZKÓŁ 

WYBIERZ
ZAWÓD
Przewodnik po zawodach 
Zespołu Szkół MCKK w Lubinie

KLASY

PATRONACKIE

bezpłatne publiczne dla młodzieży

ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEDZIOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR
59-300 Lubin, ul. Osiedlowa 7b, tel. 607 784 654,

 zsz@mckk.com.pl
www.szkoly.mckk.pl/mlodziez 



Harmonogram rekrutacji 2019/2020 

 
 

1 Składanie wniosków przez kandydatów do szkół 

ponadgimnazjalnych. 

13.05-25.06.2019 r. 

2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej   

    o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie         

o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

21-25.06.2019 r.  

do godz. 15.00 

3 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych do danej szkoły ponadgimnazjalnej. 

16.VII.2019 r. 

4 W przypadku zakwalifikowania, wydanie kandydatowi przez 

szkołę skierowania na badania lekarskie. 

16-18.07.2019 r.  

do godz.15.00 

5 Złożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum         

i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 

gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego od lekarza 

medycyny pracy. 

16-24.07.2019 r. 

6 Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych szkół. 25.07.2019 r. 

7 
  

8 

Składanie wniosków przez kandydatów do szkoły dysponującej 

wolnymi miejscami w postępowaniu uzupełniającym. 

26-30.07.2019 r. 

II NABÓR 

9 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych do danej szkoły ponadgimnazjalnej. 

21.08.2019 r. 

10 

W przypadku zakwalifikowania, wydanie kandydatowi przez 

szkołę skierowania na badania lekarskie. 

21-23.08.2019 r. 

11 

Złożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum         

i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 

gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego od lekarza 

medycyny pracy. 

21-29.08.2019 r. 

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych szkół. 30.08.2019 r. 

II NABÓR 

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Zadzwoń: 607 784 654  lub napisz zsz@mckk.com.pl 
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„Dawniej planowanie kariery było jak jazda pociągiem po 
wyznaczonym torze. Niemal każdy wiedział, na jakiej stacji 
należy wysiąść, aby zrealizować wybrane cele. (...) Dziś, 
konstruowanie kariery przypomina podróżowanie samocho-
dem terenowym po trasie, którą musimy sami wyznaczyć, 
w często zmieniających się warunkach, nierzadko na bieżąco 
korygując wyznaczony szlak” 

(na podstawie: J. Minta, 
„Od aktora do autora. Wspieranie młodzieży 

w konstruowaniu własnej kariery”, 
KOWEZiU, Warszawa 2012, s. 10).

Szanowni Państwo!
 

Chcielibyśmy pomóc młodzieży w wyborze odpowiedniej szkoły, a co za tym idzie - dobrego zawodu na 

przyszłość. Oddajemy w Państwa ręce przewodnik, który ułatwi podjęcie tej trudnej i ważnej decyzji.

Młody człowiek w wieku ok. 15-16 lat nie do końca zna siebie i swoje talenty, jego oczekiwania 

i preferencje wciąż się zmieniają, a wiedza na temat rynku pracy jest fragmentaryczna. Często inne 

sprawy wydają się znacznie ważniejsze niż właściwy wybór szkoły. Podjęcie właściwej decyzji utrudnia 

często presja otoczenia, doświadczenia rodzinne i sugestie rówieśników. Sprawy nie ułatwia też szybko 

zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza.

Dziś, przed absolwentami szkół podstawowych i gimnazjów, ich rodzicami i wychowawcami stoi ważny, 

ale i trudny wybór. Każe on wybiegać myślą daleko do przodu, stawia życiowe pytania: co chcę robić?, 

kim chcę zostać?, gdzie chcę mieszkać?, a przede wszystkim: jaką szkołę wybrać, by spełniły się moje 

aspiracje i marzenia o przyszłości?

Dobry zawód, to taki, który daje, obok godziwego wynagrodzenia, satysfakcję z wykonywanych zadań,. 

Dlatego psychologowie, ale też doradcy zawodowi podkreślają, jak ważne jest podążanie za swoją pasją. 

Każdy z nas robiąc to, co jest zgodne z jego zainteresowaniami i osobowością, jest bardziej wytrwały, 

a także dużo łatwiej pokonuje ewentualne trudności.

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem, zawierającym opis predyspozycji oraz przeciwwskazań, 

które są wymagane bądź mile widziane w zawodach, których zdobycie jest możliwe dzięki kształceniu 

w Zespole Szkół MCKK. Tu na zajęciach teoretycznych i praktycznych dbamy o rozwój talentów 

i umiejętności, o kształtowanie postaw oraz przygotowanie uczniów do osiągania w przyszłości 

sukcesów zawodowych.

Wszystkim tegorocznym absolwentom życzę trafnych wyborów i zapraszam do Zespołu Szkół MCKK 

w Lubinie! 

Lucyna Kubis 

Dyrektor Zespołu Szkół MCKK
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przeciwwskazania do wykonywania zawodu:
- słaby wzrok i słuch oraz słaba sprawność  ruchowa,
- zaburzenia równowagi i orientacji, klaustrofobia,
- choroby serca i układu krążenia,
- astma,
- reumatyzm.

TECHNIK GÓRNIK  – klasa patronacka KGHM Polska Miedź S.A.

Praca w górnictwie jest atrakcyjna, choćby ze względu na tradycje naszego regionu i szacunek jakim darzy się osoby 
pracujące w tym trudnym i odpowiedzialnym zawodzie, a szczególnie osoby dozoru górniczego. Technicy górnicy, 
po odbyciu stosownego stażu i zdobyciu zatwierdzeń, mogą obejmować stanowiska w dozorze kopalń organizując 
i nadzorując prace udostępniające, przygotowawcze i eksploatacyjne w podziemnych zakładach górniczych. Technik 
górnik jest również przygotowany do sporządzania dokumentacji techniczno-ruchowej oraz nadzorowania realizacji 
przepisów prawa geologicznego i górniczego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska naturalnego.
 

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w zakładach górniczych, biurach projektowych lub firmach 
świadczących usługi dla górnictwa.

W procesie kształcenia w zawodzie technik górnik w Zespole Szkół MCKK uwzględniono kurs dla operatorów 
samojezdnych maszyn: ładowarek łyżkowych, maszyn do robót strzałowych, maszyn do obrywki, maszyn 
z ruchomymi platformami w ruchu podziemnych zakładów górniczych, który daje absolwentowi, po zdobyciu 
stosownego stażu pracy pod ziemią, dodatkowe uprawnienia zawodowe.

predyspozycje do wykonywania zawodu:
ü rozwinięta wyobraźnia przestrzenna,
ü szybka orientacja i spostrzegawczość,
ü zdyscyplinowanie i rozwaga,
ü szybka reakcja na bodźce zewnętrze,
ü zdolność koncentracji i duża podzielność uwagi,
ü opanowanie, szybkość podejmowania decyzji i działań,
ü umiejętność pracy w zespole,
ü umiejętność kierowania zespołem,
ü odporność psychofizyczna na trudne warunki środowiska pracy,
ü bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami.
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Dodatkowe kwalifikacje:

TECHNIK ELEKTRYK – klasa patronacka KGHM Polska Miedź S.A. 

Technik elektryk zajmuje się montażem, uruchamianiem, eksploatacją w tym konserwacją instalacji, maszyn 
i urządzeń elektrycznych. Jego zadania zależą od zajmowanego stanowiska, może to być monter - konserwator sieci 
elektrycznej, technik elektryk - elektroenergetyk czy elektromonter obwodów wtórnych zabezpieczeń 
elektrycznych. W naszej Szkole w zawodach elektrycznych kształcimy we współpracy z Oddziałem Tauron 
Dystrybucja SA, gdzie będą realizowane m.in. zajęcia praktyczne, czy wyjazdy dydaktyczne. 
 

Technik elektryk to zawód przyszłości, dający możliwość samorealizacji, ale także stawiający wiele wyzwań. Osoba 
posiadająca kwalifikacje przypisane do tego zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, 
ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień. Praca technika 
elektryka ma charakter produkcyjny i usługowy. Zawód wykonywany jest wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia 
z energią elektryczną (budynki mieszkalne, usługowe, obiekty przemysłowe, teren otwarty).

W procesie kształcenia obok przedmiotów zawodowych oraz praktyki zawodowej, wynikających z wymagań 
kształcenia w zawodzie technik elektryk, uwzględniono zajęcia przygotowujące do egzaminu na uprawnienia 
w zakresie eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń energetycznych z grupy I (E1/D1). Po zdaniu egzaminu, 
absolwent Technikum MCKK w Lubinie, uzyska świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Komisję Kwalifikacyjną 
powołaną przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich (SEP). 

predyspozycje do wykonywania zawodu:
ü duża zręczność manualna i sprawność rąk,
ü odpowiedzialność i dokładność,
ü zainteresowania matematyczne i fizyczne,
ü zainteresowania techniczne,
ü koordynacja sensomotoryczna,
ü podzielność uwagi,
ü wysoki poziom spostrzegawczości,
ü wyobraźnia przestrzenna,
ü umiejętność pracy w zespole,
ü zdolność przewidywania konsekwencji własnych działań i decyzji.
  

przeciwwskazania do wykonywania zawodu
- wady wzroku niedające się skorygować szkłami optycznymi,
- znaczny stopień zaburzenia ruchu,
- przewlekłe schorzenia układu oddechowego,
- zaburzenia zmysłu węchu,
- skłonności skóry do uczuleń i pocenia,
- epilepsja,
- daltonizm,
- choroby układu krwiotwórczego i krwionośnego.
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przeciwwskazania do wykonywania zawodu:
- słaby wzrok i słuch oraz słaba sprawność ruchowa,
- zaburzenia równowagi i orientacji, 
     klaustrofobia,
- choroby serca i układu krążenia,
- astma,
- reumatyzm.

GÓRNIK  – klasa patronacka KGHM Polska Miedź S.A.

Górnik jest zawodem atrakcyjnym, choćby ze względu na tradycje naszego regionu i szacunek jakim darzy się osoby 
pracujące w tym trudnym i odpowiedzialnym zawodzie. Górnicy są zatrudniani przy pracach udostępniających, 
przygotowawczych i eksploatacyjnych związanych z wydobyciem kopaliny. Często są im powierzane (po zdobyciu 
odpowiedniego stażu i dodatkowych uprawnień) stanowiska operatorów maszyn górniczych, ratowników, 
czy górników strzałowych. 
 

Osoba, która posiada kwalifikacje w zawodzie górnika eksploatacji podziemnej może uzyskać zatrudnienie 
w podziemnych zakładach górniczych, w tym m.in. w KGHM Polska Miedź S.A. oraz okolicznych firmach naszego 
regionu związanych z górnictwem miedziowym.

predyspozycje do wykonywania zawodu:
ü rozwinięta wyobraźnia przestrzenna,
ü szybka orientacja i spostrzegawczość,
ü zdyscyplinowanie i rozwaga,
ü szybka reakcja na bodźce zewnętrze,
ü zdolność koncentracji i duża podzielność uwagi,
ü opanowanie, szybkość podejmowania decyzji i działań,
ü umiejętność pracy w zespole,
ü umiejętność kierowania zespołem,
ü odporność psychofizyczna na trudne warunki środowiska pracy,
ü bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami.
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W procesie kształcenia w Zespole Szkół MCKK uwzględniono zajęcia z zakresu spawania, po zrealizowaniu których 
uczniowie przystępują do egzaminu praktycznego. Na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu, absolwent 
Branżowej Szkoły I stopnia MCKK w Lubinie, uzyskuje świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza wraz 
z książeczką spawacza wydaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach (metoda MAG 135).

Dodatkowe kwalifikacje:

-
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ELEKTRYK – klasa patronacka KGHM Polska Miedź S.A. 

Elektryk zajmuje się montażem, instalacją, konserwacją i naprawą instalacji elektrycznych. Do jego głównych 
obowiązków należą m.in.: diagnozowanie i instalowanie urządzeń elektrycznych oraz regulowanie parametrów ich 
pracy, a także wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw, instalacji, maszyn i urządzeń 
elektrycznych, planowanie zakresu i harmonogramowanie prac remontowych, wykonywanie.
 

Obowiązki elektryka zależą od specjalizacji pracownika i działu elektrotechnicznego, w jakim jest zatrudniony, 
a także specyfiki zakładu pracy. Zawód elektryka zawsze będzie cieszył się dużą popularnością. Elektryk może 
znaleźć zatrudnienie w przemyśle (budownictwie, energetyce, górnictwie i innych gałęziach przemysłu), usługach – 
w warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych, serwisach, np. na stanowiskach: konserwatorów urządzeń 
i sprzętu elektrycznego, przy montażu, konserwacji, przy obsłudze urządzeń i sieci elektroenergetycznych, 
elektryków dyżurnych, itp. 

W procesie kształcenia w zespole Szkół MCKK uwzględniono zajęcia przygotowujące do egzaminu na uprawnienia 
w zakresie eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń energetycznych z grupy I (E1/D1). Po zdaniu egzaminu, 
absolwent uzyska świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przy 
Stowarzyszeniu Elektryków Polskich (SEP). W naszej Szkole zawód ten realizowany jest we współpracy 
z Oddziałem Tauron Dystrybucja SA, gdzie będą realizowane zajęcia praktyczne, czy wyjazdy dydaktyczne.

predyspozycje do wykonywania zawodu:
ü zamiłowania i uzdolnienia techniczne i manualne,
ü koordynacja sensomotoryczna,
ü wyobraźnia przestrzenna,
ü spostrzegawczość,
ü pełne widzenie barw,
ü bardzo dobra sprawność ruchowa kończyn górnych i dolnych,
ü brak skłonności skóry do alergii.
 

przeciwwskazania do wykonywania zawodu:
- wady wzroku niedające się skorygować szkłami optycznymi, 
- brak widzenia obuocznego, daltonizm,
- znaczny stopień zaburzenia ruchu, 
- skłonność skóry do uczuleń,
- przewlekłe schorzenia układu oddechowego, zaburzenia węchu, 
- epilepsja,
- choroby układu krwiotwórczego i krążeniowego, 
- wzmożona potliwość dłoni,
- stany chorobowe przebiegające z utratą przytomności, 
- wzmożona pobudliwość ruchowa.

+

+

+
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ESP ŁÓ
ZKÓŁ 

bezpłatne publiczne dla młodzieży

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



przeciwwskazania do wykonywania zawodu:
- poważne wady wzroku, 
- choroby narządu słuchu,
- obniżona sprawność ruchowa kończyn górnych i dolnych, 
- poważne zaburzenia układu oddechowego,
- zaburzenia układu mięśniowego, kostno - stawowego, 
- zaburzenia równowagi i świadomości, 
- zaburzenia psychiczne, 
- lekkie i umiarkowane upośledzenie umysłowe, 
     epilepsja.

KIEROWCA MECHANIK

Zawód kierowca mechanik jest propozycją dla osób, które interesują się mechaniką, chcą zdobyć prawo jazdy kat. B 
i kwalifikację wstępną do zawodowego prawa jazdy. W trakcie trzyletniej edukacji w Branżowej Szkole I stopnia 
uczniowie przygotowywani są do wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy oraz prowadzenia 
dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy, prowadzenia pojazdów samochodowych, a także do 
wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego i oceniania stanu technicznego oraz 
naprawy środków transportu drogowego.
 

Absolwent Szkoły w zawodzie kierowca mechanik (uzyskanym na podstawie świadectwa ukończenia Szkoły oraz 
zdanego egzaminu z wymaganej kwalifikacji zawodowej) może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach 
transportowych, warsztatach mechanicznych, warsztatach naprawy sprzętu technicznego, czy też samodzielnie 
prowadzić działalność gospodarczą.

W ramach nauki uczniowie Zespołu Szkół MCKK przechodzą przygotowanie uprawniające do przystąpienia 
do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B. Szkoła przygotowuje do testu kwalifikacyjnego 
w zakresie kwalifikacji wstępnej „przewóz rzeczy”, o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym. Kształcenie w zakresie kwalifikacji wstępnej odbywa się zgodnie z przepisami z zakresu 
szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

predyspozycje do wykonywania zawodu:
ü sprawność manualna, 
ü ostrożność, cierpliwość, 
ü rozwaga,
ü podzielność uwagi, 
ü umiejętność koncentracji, 
ü zainteresowania techniczne, 
ü koordynacja zmysłowo-ruchowa,
ü wyobraźnia przestrzenna, 
ü szybka orientacja i spostrzegawczość,
ü odporność na warunki środowiska pracy.
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KILKA SŁÓW O ZESPOLE SZKÓŁ MCKK

Zespół Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr działa od 2013 roku na 

bazie Technikum MCKK w Lubinie oraz Branżowej Szkoły I stopnia MCKK 

w Lubinie.
 

Szkoły są publiczne tzn. bezpłatne i ogólnodostępne.

Kształcimy praktycznie, zgodnie z potrzebami i w bliskiej współpracy z praco-

dawcami. 
 

Grono pedagogiczne naszej Szkoły tworzy wykwalifikowana kadra, która 

zawsze służy pomocą uczniom i ich rodzicom (opiekunom). Przedmioty 

zawodowe prowadzone są przez osoby z dużym doświadczeniem 

dydaktyczno-wychowawczym oraz praktyką zawodową zdobytą w przemyśle. 

Nauczyciele są życzliwi, choć wymagający :)
 

Darmowe kursy - w procesie kształcenia, obok przedmiotów zawodowych 

(teoretycznych i praktycznych) oraz praktyki zawodowej, zapewniamy 

darmowe kursy dające absolwentom Zespołu Szkół MCKK dodatkowe 

uprawnienia i kwalifikacje m.in. operatora samojezdnych maszyn górniczych, 

spawacza, SEP E1 czy kierowcy.
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Projekty stypendialne – nasi wyróżniający się uczniowie otrzymują stypendia 

fundowane przez pracodawców (KGHM Polska Miedź S.A.) oraz ze środków Unii 

Europejskiej.
   

Projekty Unijne - w ramach projektu finansowanego z RPO uczniowie Zespołu Szkół 

otrzymują stypendia i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, biorą udział w zajęciach 

z przedmiotów przyrodniczych i językowych oraz w warsztatach i szkoleniach z zakresu 

pracy zespołowej i kreatywności. Ze środków są doposażane pracownie szkolne, 

a nauczyciele korzystają z warsztatów i szkoleń doskonalących.
 

Zaplecze dydaktyczne - młodzież ucząca się w naszej Szkole ma dostęp do najwyższej 

jakości narzędzi i wyposażenia warsztatów, pracowni specjalistycznych, w tym 

elektrotechnicznych i sal dydaktycznych. Do dyspozycji uczniów oddajemy Poligon 

Szkoleniowy z maszynami górniczymi i budowlanymi, symulacyjnym wyrobiskiem 

górniczym, pracowniami hydrauliki siłowej, pneumatyki i obróbki ręcznej. Sale szkolne 

wyposażyliśmy w tablice multimedialne, sprzęt audiowizualny, pomoce dydaktyczne 

i modele poglądowe. Otaczający Szkołę ogród pozwala w miłym otoczeniu spędzać 

przerwy na świeżym powietrzu, a na chętnych czekają stoły do tenisa, kosz „street ball” 

i piłkarzyki.
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Klasy patronackie KGHM – klasy w zawodach górniczych objęte są patronatem 

KGHM Polska Miedź S.A. na bazie  podpisanego w tym zakresie porozumienia. 

Ponadto współpracujemy z wieloma przedsiębiorstwami i instytucjami naszego 

regionu w zakresie organizacji zajęć zawodowych, teoretycznych i prakty-

cznych. Klasy o profilu elektrycznym we współpracy z Tauron Dystrybucja S.A. 
 

Nasze osiągnięcia - starając się motywować naszych uczniów do nauki, nie 

zapominamy o wspieraniu ich w rozwijaniu swoich zainteresowań - tych 

związanych z wybranym zawodem, jak i tych dodatkowych. Nasi uczniowie 

z sukcesami biorą udział w specjalistycznych olimpiadach np. w ogólnopolskim 

turnieju wiedzy pożarniczej czy olimpiadzie wiedzy górniczej. Pasje sportowe 

naszych uczniów pozwalają na udział szkolnych drużyn w organizowanych na 

terenie powiatu rozgrywkach w tenisie stołowym, halowej piłce nożnej, piłce 

siatkowej czy w koszykówce.
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www.szkoly. mckk.pl/mlodziez

NASI PARTNERZY

Zespół Szkół MCKK w Lubinie współpracuje z czołowymi firmami 

i instytucjami naszego regionu:

KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM ZANAM S.A.

Związek Pracodawców Polska Miedź,

Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy,

Desim Sp. z o.o.

ZUW Urbex Sp. z o.o.

Urząd Pracy w Lubinie,

Przedsiębiorstwo Usług Górniczych i Budowlanych BUD Sp. z o.o.


