
 

 

Mianem ślusarza określa się pracownika, którego za-

daniem jest ręczno-maszynowa obróbka metalu.  

Celem pracy ślusarza jest budowa konstrukcji lub kon-

serwacja i naprawa mechanizmów i wyrobów metalo-

wych. W zależności od rodzaju wykonywanych prac, 

ślusarze specjalizują się w określonych kierunkach. 

Ślusarz to poszukiwany zawód, zwłaszcza w 

rejonach uprzemysłowionych. Do takich również należy 

rejon Barlinka. Ślusarze są potrzebni we wszystkich kra-

jach gdzie występuje jakikolwiek przemysł. 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW ZSZ ŚLUSARZ 

Ślusarze znajdują 

zatrudnienie w zakładach 

przemysłu maszynowego, 

warsztatach samochodo-

wych, budowach, firmach 

sanitarnych i instalacyjno

-grzewczych, serwisach 

naprawy sprzętu domo-

wego, pracowniach ślu-

sarstwa artystycznego. 

Zespół Szkół  

Ponadgimnazjalnych Nr 1 

w Barlinku zaprasza !!! 

Kończysz właśnie gimnazjum masz problem z 

wyborem szkoły  

ZAWÓD ŚLUSARZ 

DOŁĄCZ DO NAS !!! 

ZAROBKI ŚLUSARZA 

Zarobki ślusarza uzależnione są od rodzaju zakładu, 

jego wielkości i rodzaju wykonywanej pracy. Jak podaje raport 

sporządzony przez portal money.pl( autor: Bartosz Chocho-

łowski) z maja 2008 ślusarz zatrudniony na Śląsku mógł liczyć 

na wynagrodzenie w wysokości 3163 zł. brutto, to pensja wyż-

sza o 47% niż w województwach podlaskim, lubelskim, świę-

tokrzyskim i podkarpackim gdzie płacono 2153 zł. brutto. 

 

NASZA SZKOŁA POMOŻE CI PRZYGOTOWAĆ SIĘ 

DO STARTU W ŻYCIE ZAWODOWE. 

Przez 3-letni okres kształcenia zdobędziesz umiejęt-

ności i wiedzę niezbędną w zawodzie. 

Nasza szkoła gwarantuje: 

Zdobywanie wiedzy teoretycznej pod nadzorem wykwali-

fikowanej kadry. 

Naukę w wyposażonych salach lekcyjnych z wykorzysta-

niem nowoczesnych technologii. 

Odbywanie praktyk w Szkolnych Warsztatach w których 

uczniowie ćwiczą w pracowniach technicznych w warun-

kach maksymalnie zbliżonych do warunków w nowocze-

snych zakładach pracy. 

Otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje za-

wodowe w języku angielskim 

 

MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DODATKOWYCH 

KWALIFIKACJI 

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uzyskania dodatko-

wych kwalifikacji m. in: 

- kurs spawacza 

- kurs operatora wózków widłowych 

Kwalifikacje te poszerzają umiejętności i 

zwiększają atrakcyjność zawodową  
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