Szkoła w ruchu – bytomski „mechanik”/”samochodówka”
Zespół Szkół Mechaniczo-Elektronicznych w Bytomiu

Nasi uczniowie mają pewność zdobycia pracy lub dalszych studiów – zapewniamy gwarancję
pracy na kierunku technik mechanik – ale jak sprawić, by nauka nie kojarzyła się z siedzeniem
w ławce i wkuwaniem wzorów czy
pojęć dobrych w teorii, ale w życiu przydatnych jak pięść do nosa? Najlepiej się ruszyć!
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu (znany od lat w naszym mieście jako
„mechanik” i samochodówka”) stosuje tę zasadę od lat, dbając, by godziny spędzone w szkolnej ławce były zrównoważone odpowiednią liczbą zajęć praktycznych, działaniem w terenie
oraz intensywną aktywnością na wielu płaszczyznach.
Uczniowie ZSME to pasjonaci motoryzacji. W przeważającej liczbie to młodzi mężczyźni, których fascynują konie mechaniczne, sposób działania maszyn i przyrządów oraz możliwości aktywnego działania i spędzania czasu. To praktycy, którzy pytają: Do czego mi się to przyda?
Gdzie mogę to zastosować? Jakie korzyści odniosę z tej nauki?
Dla takich osób została stworzona szkoła, w której działanie praktyczne jest tak samo ważne,
jak teoria i wiedza.

Mamy swoje samochody do nauki jazdy – kurs darmowy dla uczniów ZSME.
Srebrne Muszkiety, czyli aktywność nieprzeciętna
Nie bez powodu ZSME to najbardziej usportowiona szkoła w Bytomiu. Sprzyjają temu zaplecze
sportowe szkoły, jak i nieprzeciętna aktywność oraz uzdolnienia uczniów. Własna siłownia,
dwie sale gimnastyczne, strzelnica dają możliwości spożytkowania nadmiaru energii i przekucia jej na sportowe wyczyny oraz medalowe osiągnięcia. I to nie tylko w sportach „siłowych”
czy w lekkoatletyce, ale również w wymagającym precyzji, opanowania i cierpliwości strzelaniu
sportowym. Dzięki współpracy z Bractwem Kurkowym Grodu Bytomskiego tworzymy i moder-

nizujemy miejsca do uprawiania strzelectwa na ternie naszej szkoły: powstały strzelnice
pneumatyczne, w trakcie realizacji jest strzelnica IPSC.
Zawody strzeleckie np. „Srebrne Muszkiety” na stałe wpisały się w sportowy krajobraz Bytomia
i każdego roku przyciągają nowych, młodych pasjonatów strzelania sportowego.

Auta, motory, symulatory i…nauka jazdy, czyli aktywność praktyczna
Od września 2016 rusza w naszej szkole zawodowej nowy kierunek: mechanik motocyklowy
oraz mechanik - kierowca.
Należymy więc do elitarnej grupy szkół w Polsce, które zdecydowały się kształcić specjalistów
od jednośladów. A tych będzie u nas coraz więcej – klimat coraz cieplejszy, a i prawo przyjazne
motocyklistom – w Polsce, jeśli masz prawo jazdy kat. B możesz prowadzić też motocykl do
125cm3. Czyli jednośladów będzie więcej – potrzebni są specjaliści, świetnie znający i małe,
i potężne motocykle.

Samochody to także istota szkoły. To obiekt pożądania i westchnień, wyzwanie, hobby i przyszła praca. Jak łączyć przyjemne z pożytecznym można sprawdzić rozbierając auto na części, a
potem składając pod czujnym okiem doświadczonego profesora. Symulatory to wielka frajda, a
nauka jazdy – bezpłatna dla uczniów szkoły – stanowi element praktycznego przygotowania do
przyszłego zawodu; jest inwestycją w siebie, w swój zawodowy rozwój.

Szkoła w ruchu. Kto chce, niech sprawdzi. Tu nie ma czasu na przestoje i zastoje. Otwierasz
drzwi, wsiadasz…i jedziesz!

Czy przyjazd do szkoły własnoręcznie wyremontowanym autem to nie powód do dumy i potwierdzenie męskich umiejętności i zaradności?

Plymouth, Paryż, czyli aktywność zawodowa

Praktyka za granicą? Czemu nie! Doświadczenie zawodowe zdobywa się w praktyce. A te najlepiej odbyć u renomowanych, znających życie pracodawców. A jeśli połączymy przyjemne z
pożytecznym: możliwość zwiedzania innych krajów, poznawanie różnych kultur, szlifowanie
języka z codzienną zawodową praktyką, to otrzymamy przepis na dobrą inwestycję i sukces w
przyszłości. Dzięki zagranicznym stażom w Wielkiej Brytanii uczniowie „mechanika” w krótkim
czasie zdobywają wiedzę i praktykę, jakiej nie nabyliby przez lata szkoły. Równie cenne są nawiązane znajomości i wysoka ocena brytyjskich pracodawców – już dziś najlepszym uczniom i
absolwentom szkoły zagraniczny pracodawca oferuje dobrą pracę!

Kropkę na i stanowią coroczne wyjazdy do Paryża na targi motoryzacyjne. Możliwość podziwiania najpiękniejszych, najnowocześniejszych (i najdroższych!) samochodów to nie lada gratka dla każdego miłośnika motoryzacji i mechaniki – a wręcz obowiązek dla ucznia bytomskiej
„samochodówki”.
Po godzinach, czyli aktywność rozrywkowa
W wolnym czasie nikt nie lubi się nudzić. A nasi uczniowie: mechanicy, elektrycy i samochodziarze preferują aktywny sposób spędzania czasu. Stąd pomysł na zorganizowane uczestnictwo w rajdach samochodowych – takich jak rajdy organizowane przez naszego ucznia Mikołaja
Byrskiego (MotorSport Bytom).

Po zajęciach dobrze jest zrelaksować się przy muzyce. A jeszcze lepiej – samodzielnie zorganizować koncert. I to nie byle jaki! Wielkie przedsięwzięcie na skalę miasta pod patronatem prezydenta Bytomia, Damiana Bartyli: BTM Music Jam. Ściąga on najlepsze zespoły muzyczne i co
roku, w październiku, szkoła wypełnia się rytmem i dźwiękami dobrej muzyki.
Nowe kierunki, czyli aktywnie w przyszłość
Szkoła przyciąga tych absolwentów gimnazjum, którzy nastawieni są do życia praktycznie i mają sprecyzowane plany na przyszłość. Wśród nich coraz więcej dziewczyn. Świadomych, pewnych siebie, aktywnych. Dla nich otwieramy nowe kierunki kształcenia:
Mechanik motocyklowy – dla wszystkich miłośników jednośladów, którzy będą nie tylko ekspertami od wyglądu, mocy i dźwięku maszyn, ale zadbają przede wszystkim o ich stan techniczny zapewniający przyjemność i bezpieczeństwo podczas jazdy.
Absolwent tego kierunku będzie wysoko wykwalifikowanym specjalistą, który znajdzie pracę w
wyspecjalizowanych serwisach czy warsztatach zajmujących się konstruowaniem motocykli na
zamówienie.

Kierowca-mechanik – dla wszystkich łączących swoją karierę z pracą „za kółkiem” i życiem
w podróżach po Polsce i po całym świecie… Dla odważnych i ciekawych młodych ludzi!
Serdecznie zapraszamy! Zdobędziesz zawód, otrzymasz kwalifikacje potwierdzone na rynek
światowy przez anglojęzyczny dokument: Europass; możesz zdawać egzamin maturalny po
technikum i kształcić się dalej. Na Politechnice Śląskiej (z którą to „mechanik” ma umowę o
współpracy) lub wybrać dowolny inny kierunek studiów. Ale ze zdobytym zawodem i umiejętnościami już w kieszeni… Powodzenia!

Samochód Wykonany przez naszych uczniów: Nestor – kopia Alfy Romeo z 1937r.

