
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W GARWOLINIE 

 

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY  ELE.02.Montaż, uruchamianie i 

konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. 

( branżowa szkoła I stopnia – elektryk, technikum – technik elektryk, branżowa szkoła II 

stopnia) 

Do podstawowych zadań zawodowych elektryka należy: wykonywanie i uruchamianie 

instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, montowanie i uruchamianie 

maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, wykonywanie 

konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz instalowanie nowych punktów 

odbioru energii elektrycznej.  

Elektryk wykonuje prace instalacyjno-montażowe oraz konserwacyjno-naprawcze instalacji 

zalicznikowej, typowych odbiorników energii jedno-i trójfazowych w zakładach pracy i 

budynkach użyteczności publicznej. Elektryk instaluje, konserwuje tablice rozdzielcze, 

maszyny i urządzenia elektryczne, silniki elektryczne oraz oprawy oświetleniowe. Elektryk 

wykonuje, przebudowuje, konserwuje, naprawia różnego typu instalacje elektryczne jedno- 

i trójfazowe, instaluje dodatkowe punkty zasilania, diagnozuje, wyszukuje i usuwa  

uszkodzenia w instalacjach elektrycznych, dobiera odpowiednie zabezpieczenia w obwodach 

siłowych i oświetleniowych, montuje rozdzielnice niskiego napięcia, montuje, instaluje oraz 

konserwuje oprawy oświetleniowe, diagnozuje, wyszukuje i usuwa uszkodzenia silników 

elektrycznych, wykonuje pomiary diagnostyczne instalacji elektrycznych oraz rezystancji 

uziemień, instaluje i demontuje proste urządzenia elektryczne małej i średniej mocy. 

Do typowych zadań elektryka należy również przegląd zabezpieczeń przeciwzwarciowych,  

montowanie, demontowanie elektrycznych urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie 

zakładu pracy oraz wykonywanie drobnych prac montersko -ślusarskich związanych z 

naprawą sprzętu elektrycznego. 

Elektryk przygotowany jest do pracy indywidualnie i w zespole. Posiada umiejętność 

współpracy. Ponosi odpowiedzialność za sprzęt, materiały, sprawne działanie instalacji, ale 

również za bezpieczeństwo ludzi.  

Elektryk pracuje w różnych gałęziach gospodarki. Jego miejscem pracy są zakłady 

przemysłowe, produkcyjne, montażowe, instalacyjne lub usługowe, a także firmy 

eksploatujące maszyny, urządzenia czy instalację elektryczną. Typowe stanowiska pracy dla 

elektryka to: elektryk zakładowy, konserwator urządzeń elektrycznych, elektromonter 

instalacji elektrycznych, instalator urządzeń elektrycznych i inne. 

 

Absolwent kursu w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania zadań 

zawodowych w zakresie kwalifikacji ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, 

maszyn i urządzeń elektrycznych:  

1)wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji 

technicznej;  

2)montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji 

technicznej; 

3)wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. 

 

 

Kwalifikacja ELE.02 jest jedną z dwóch kwalifikacji tworzących zawód technik elektryk 

311303. Druga kwalifikacja w tym zawodzie to: 



ELE.05.Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 

 

Po skończeniu branżowej szkoły I stopnia, zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie 

elektryk (lub kursu ELE. 02 lub EE.05 lub E.07 i E.08)  i ukończeniu kursu ELE. 05 

słuchacz może otrzymać tytuł technik elektryk. 

Potwierdzenie każdej kwalifikacji kończy się egzaminem. Po ukończeniu w/w kursów 

i   potwierdzeniu egzaminami oraz ukończeniu szkoły średniej słuchacz otrzymuje dyplom 

technika elektryka. 


