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     Drodzy Absolwenci 
     szkół ponadpodstawowych!   

 Solidna edukacja i praktyka to dla młodych ludzi najlepsze narzędzie w staraniach o dobrą pracę.
Kształcimy na takim poziomie, żeby w przyszłości absolwenci Szkoły nie musieli borykać się 
z bezrobociem lub brakiem odpowiednich kompetencji. Naszym celem jest, aby po zakończeniu 
kształcenia słuchacze płynnie przeszli na rynek pracy pewni siebie i swoich umiejętności bądź 
kontynuowali naukę na studiach wyższych. 
 Poszukujecie takiego kierunku kształcenia, który zapewni Wam dobry i skuteczny start 
na rynku pracy? Dążycie do ciekawych i oryginalnych rozwiązań?       

 Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach, aby pomóc Wam w dokonaniu trudnego wyboru, 
prezentuje katalog zawierający szeroką ofertę kierunków i zawodów, bez których nie mogłyby się 
rozwijać nowoczesne społeczeństwa. Odnajdą w nim coś dla siebie miłośnicy i entuzjaści mechaniki, 
mechatroniki, elektroniki, energetyki, informatyki, programowania, budownictwa, naprawy 
i diagnostyki pojazdów samochodowych, a także odnawialnych źródeł energii.  

 Szkoła spełnia wysoki stopień wymagań w odniesieniu do działalności dydaktycznej oraz innej 
działalności statutowej. Szkoła wspiera wszechstronny rozwój osobowości słuchacza, dba o właściwe 
relacje interpersonalne oparte na zasadach przyjaźni, wzajemnej pomocy, tolerancji i szacunku 
dla drugiego człowieka. Młodzież czuje się w Szkole bezpiecznie. To tu kładzie się szczególny nacisk 
na bezpieczeństwo i rozwój uczniów i słuchaczy, na aktywność społeczną i zaangażowanie 
w środowisku lokalnym, a także na rzetelne przekazywanie wiedzy przez dobrze wykształconą 
i doświadczoną kadrę pedagogiczną, dzięki temu od kilku lat uzyskujemy wysoką zdawalność 
na egzaminach zawodowych. Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach to Szkoła przyjazna i otwarta 
na inicjatywy uczniów i słuchaczy. Programy innowacyjne i europejskie projekty są od 2015 roku 
codziennością naszej szkoły.
 W naszej Szkole pracujemy wykorzystując najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne, 
w znakomicie wyposażonych klasopracowniach i specjalistycznych laboratoriach. Realizujemy 
innowacje programowe, posiadamy własny system oceniania i modelowy system współzawodnictwa 
uczniów i słuchaczy. Praktyki zawodowe organizujemy w zakładach pracy, z którymi zawarliśmy 
porozumienia i umowy o patronat nad realizacją kształcenia w zawodzie.      

 Tutaj będziecie się nie tylko uczyć i stosować wiedzę teoretyczną w praktyce, ale także rozwijać 
swoje zainteresowania, zdobywać dodatkowe umiejętności i przede wszystkim dodatkowe 
uprawnienia zawodowe, tak bardzo obecnie poszukiwane przez pracodawców na rynku pracy.       

 Czekamy na uczniów zdolnych i ambitnych, tych, którzy chcą inwestować w swoją przyszłą 
karierę zawodową czy naukową. Na każdego, kto marzy, by nauka w szkole nie była nudna, 
tylko teoretyczna, a przede wszystkim powiązana z praktyką.
 U nas uwierzysz w swoje możliwości i przede wszystkim uwierzysz w siebie!        

         Adam Krause
          Dyrektor Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach



 Technikum nr 1

 Branzowa Szkola II stopnia.

 Szkola Policealna

 Centrum Ksztalcenia Zawodowego

 Centrum Ksztalcenia Ustawicznego

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

- dla młodzieży:

C e n t r u m  N a u k  T e c h n i c z n y c h  w  C h o j n i c a c h 
przy ul. Kościerskiej 11-11a, funkcjonuje na podstawie 
U c h w a ł y  R a d y  P o w i a t u  C h o j n i c k i e g o  
N r  X I X / 2 4 1 / 2 0 2 1  z  d n i a  1 3  m a j a  2 0 2 1  r .
Na mocy Aktu Założycielskiego, w skład CNT w Chojnicach 
wchodzą szkoły:

- dla dorosłych:

MULTISZKOLA     MULTIMOZLIWOSCI
.

PUBLICZNE, BEZPŁATNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH



OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

BRANŻOWA SZKOŁA II stopnia 
w Chojnicach

MULTISZKOLA     MULTIMOZLIWOSCI
.

 dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia
PUBLICZNA, BEZPŁATNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH

Matura na zakończenie szkoły branżowej

Koncepcja branżowej szkoły oparta jest na przekonaniu, że wiedza i umiejętności zawodowe 
w równym stopniu jak kształcenie ogólne powinny dać możliwość uzyskania wykształcenia 
na poziomie średnim, a w dalszej kolejności również wyższym.

Absolwenci liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły II stopnia otrzymają jedno 
takie samo świadectwo dojrzałości. Zatem uczeń po branżowej szkole II stopnia - podobnie jak 
jego koleżanki i koledzy kończący inne typy szkół - będzie mógł ubiegać się o miejsce 
na wybranym kierunku studiów wyższych.

Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, absolwenci branżowej szkoły II stopnia będą zobowiązani 
do zdania egzaminu maturalnego. Podobnie, jak w przypadku absolwentów liceów 
ogólnokształcących i techników - z trzech przedmiotów obowiązkowych (języka polskiego, 
matematyki i języka obcego). Uczeń po branżowej szkole II stopnia dodatkowo w miejsce 
obowiązkowego przedmiotu dodatkowego (z zakresu kształcenia ogólnego) przystąpi także 
do egzaminu zawodowego. Uzyska on tym samym, oprócz świadectwa dojrzałości, także 
dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Warunkiem zdania egzaminu zawodowego 
będzie otrzymanie w części pisemnej egzaminu co najmniej 50 proc. możliwych do uzyskania 
punktów, zaś w części praktycznej - co najmniej 75 proc. punktów.

Co tak naprawdę daje ukończenie szkoły branżowej?

Wprowadzenie 2-letniej branżowej szkoły II stopnia zapewnia drożność kształcenia 
zawodowego w systemie szkolnym. Szkoła ta umożliwia absolwentom branżowej szkoły 
I stopnia kontynuację kształcenia w systemie szkolnym. Oznacza to, że możliwe będzie 
uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym 
na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości. Absolwenci branżowej szkoły 
II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach 
wyższych.

Utworzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia umożliwi, 
bez przerywania nauki, przygotowanie się do egzaminu maturalnego.

II stopień branżowej szkoły funkcjonuje w zawodach, które mają kontynuację 
na poziomie technika. Po ukończeniu szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej 
kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika. 
Absolwent branżowej szkoły II stopnia będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego, 
a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości może kontynuować kształcenie na studiach wyższych.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się 
na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub zdecydować się 
na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną.



OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

BRANŻOWA SZKOŁA II stopnia 
w Chojnicach

BRANŻOWA 
SZKOŁA 

II stopnia

MULTISZKOLA     MULTIMOZLIWOSCI
.

zawód
symbol 
cyfrowy 
zawodu

kwalifikacja
podbudowa

kwalifikacja - zawód

technik 
budownictwa

311204
BOD.14 

- Organizacja i kontrola
robót budowlanych oraz

sporządzanie kosztorysów

BUD.01 - betoniarz - zbrojarz
BUD.08 - monter konstrukcji 
                budowlanych
BUD.12 - murarz - tynkarz

technik 
mechanik

311504
MEC.09 

- Organizacja i
nadzorowanie procesów

produkcji maszyn i urządzeń

MEC.03 - mechanik-monter maszyn 
                 i urządzeń
MEC.05 - operator obrabiarek 
                 skrawających
MEC.08 - ślusarz

technik 
pojazdów 

samochodowych
311513

MOT.06 
- Organizacja i prowadzenie 

procesu obsługi
pojazdów samochodowych

MOT.02 - elektromechanik pojazdów 
                samochodowych
MOT.05 - mechanik pojazdów
                samochodowych

 dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia

20

20

20

technik pojazdów 
samochodowych

Plan naboru do szkoły           okres kształcenia: 2 lata 

* Pełen oddział może powstać przy liczbie kandydatów nie mniejszej niż 20. 

min. ilość 
słuchaczy

TRYB PRACY SZKOŁY:    
    stacjonarny – wieczorowy

        – min. trzy razy w tygodniu 
             (np. wtorki - środy - czwartki, od godziny 15:40 do 20:45
             - dni nauki ustala się w porozumieniu z grupą słuchaczy)   

i/lub     
   zaoczny – nie rzadziej niż co dwa tygodnie 
        (w piątki od godziny 15:40, w soboty od godziny 8:00)
          (obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie, 
           w tym praktyczna nauka zawodu, są prowadzone w ramach 
           Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego)

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:    
          Sekretariat Szkoły; ul. Kościerska 11; tel. 52 397 30 72 
                                 (poniedziałek - piątek, w godz. 8:00 - 15:00)

PUBLICZNA, BEZPŁATNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH



TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK BUDOWNICTWA
     - ZBUDUJ Z NAMI SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!!!

BRANŻOWA SZKOŁA II stopnia

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
  kwalifikacja uzyskana w BS I stopnia: BUD.01 / BUD.08 / BUD.12
 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Absolwent szkoły w zawodzie technik budownictwa będzie przygotowany 
do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 przygotowywania elementów konstrukcji budowlanych do montażu,
 montowania elementów konstrukcji budowlanych,
 wykonywania prac związanych z rozbiórką konstrukcji budowlanych,
 organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu 

budowy,
 organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu 

surowego,
 organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych,
 organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów 

budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
 sporządzania kosztorysów na roboty budowlane.

Przedmioty ogólnokształcące:
 język polski, język angielski,  wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne.

Przedmioty zawodowe:
 kosztorysowanie, mechanika ogólna, materiałoznawstwo budowlane, organizacja robót budowlanych 
 i prawo budowlane, budownictwo ogólne, technologia robót murarskich i tynkarskich, pracownia
 kosztorysowania, pracownia dokumentacji technicznej, pracownia organizacji robót budowlanych,
 pracownia materiałoznawstwa budowlanego, praktyka zawodowa.

Informacje dodatkowe:
 praktyka zawodowa (8 tygodni w cyklu nauczania) będzie odbywać się w lokalnych 

firmach, z którymi szkoła ma podpisane porozumienia;
 dysponujemy pracownią wyposażoną w sprzęt mul medialny i programy 

do sporządzania projektów budowlanych (AutoCAD), kosztorysów inwestorskich 
i ofertowych (Norma-Pro);

 w bibliotece szkolnej będziesz mógł skorzystać z bogatego zbioru literatury fachowej 
i technicznej.

Czas kształcenia: 
  - dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia - 2 lata

Budownictwo to prężnie rozwijająca się gałąź gospodarki, która pozwala młodym 
adeptom budownictwa znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju prywatnych oraz 
państwowych przedsiębiorstwach budowlanych. Możesz zatem uczestniczyć 
w realizacji licznych projektów budowlanych, związanych z powstawaniem domów 
mieszkalnych, biurowców, stadionów, szkół, magazynów czy autostrad. Ukończenie 
kierunku technika budownictwa zapewnia także możliwość prowadzenia w tym 
zakresie własnej działalności gospodarczej.

pracownia budowlana

pracownia budowlana

BUDOWNICTWO



TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHANIK
      - OPERATYWNY ZAWÓD!!!

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
 kwalifikacja uzyskana w BS I stopnia: MEC.03 / MEC.05 / MEC.08
 Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.   

Zawód technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym. Duża rozmaitość zadań 
zawodowych, szeroki asortyment maszyn występujących w poszczególnych 
miejscach pracy, specyfika różnych procesów technologicznych i organizacyjnych 
nakłada na technika mechanika wymóg posiadania kwalifikacji o pewnej 
uniwersalności. Nasza szkoła wyposaża swoich absolwentów w takie kwalifikacje 
wypuszczając na rynek pracy fachowców z zakresu obsługi i programowania 
obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

Absolwent szkoły w zawodzie technik mechanik będzie przygotowany 
do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych 

numerycznie do planowanej obróbki,
 wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających 

zgodnie z dokumentacją technologiczną,
 wykonywania obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie 

z dokumentacją technologiczną,
 organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,                      
 nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

Przedmioty zawodowe:
 podstawy konstrukcji maszyn, technologia obróbki skrawaniem, techniki wytwarzania, układy sterowania 
 i regulacji, organizacja i nadzorowanie procesów produkcji, pracownia konstrukcji maszyn, pracownia
 metrologii warsztatowej, pracownia projektowania procesów produkcji CAD, pracownia programowania
 obrabiarek CNC , pracownia projektowania procesów produkcji, pracownia technik wytwarzania.

Informacje dodatkowe:
 praktyka zawodowa (8 tygodni w cyklu nauczania) będzie odbywać się w lokalnych 

firmach, z którymi szkoła ma podpisane porozumienia;
 uzupełnieniem nauki będą wycieczki dydaktyczne oraz szkolenia organizowane 

w szkole i przez pracodawców;
 uczniowie otrzymają możliwość zdobycia dodatkowych certyfikowanych 

kwalifikacji i uprawnień technicznych (kurs AutoCAD, kurs spawalniczy).

Czas kształcenia: 
   - dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia - 2 lata

pracownia obrabiarek CNC

pracownia programowania obrabiarek CNC

pracownia modelowania 3D

MECHANIK
BRANŻOWA SZKOŁA II stopnia

Przedmioty ogólnokształcące:
 język polski, język angielski,  wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne.



TECHNIK POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH

TWÓJ WYBÓR
     - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ!!!

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
 kwalifikacja uzyskana w BS I stopnia: MOT.02 / MOT.05
 .Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Technik pojazdów samochodowych przeprowadza diagnostykę, obsługę, naprawę 
i konserwację pojazdów samochodowych, ich układów, podzespołów i zespołów, 
zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami producentów oraz dokonuje 
kontroli ogólnego stanu technicznego pojazdów samochodowych. Ponadto 
zapewnia obsługę pojazdów samochodowych w zakresie eksploatacji, 
serwisowania i napraw; przeprowadza diagnostykę samochodową; wykonuje 

przeglądy pojazdów samochodowych w stacjach obsługi i kontroli pojazdów; 
zapewnia doradztwo techniczne w zakresie eksploatacji, konserwacji i naprawiania 
pojazdów samochodowych.
Od  technika pojazdów  samochodowych  wymaga  się  również dobrej znajomości  
budowy  pojazdów oraz zasad działania ich podzespołów i zespołów oraz 
organizowanie  i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Praca 
technika pojazdów samochodowych może być wykonywana w stacjach obsługi 
i kontroli pojazdów, warsztatach obsługowo-naprawczych, halach produkcyjnych, 
garażach, innych przystosowanych pomieszczeniach do diagnostyki, obsługi, 
kontroli  i naprawy pojazdów samochodowych. Specyfika zawodu, rozwój rynku 
motoryzacyjnego i oczekiwania klientów wymagają od technika  pojazdów 
samochodowych odpowiedzialności związanej z poziomem oferowanych usług. 

Przedmioty zawodowe:
 rysunek techniczny, podstawy konstrukcji maszyn, silniki pojazdów samochodowych, podwozia i nadwozia
 pojazdów samochodowych, diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych, elektryczne i elektroniczne
  wyposażenie pojazdów samochodowych, przepisy ruchu drogowego, organizacja przedsiębiorstwa
 samochodowego, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych, diagnozowanie pojazdów 
 samochodowych, organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych, 
 wykonywanie badań technicznych pojazdów samochodowych.

Informacje dodatkowe:
 praktyka zawodowa (8 tygodni w cyklu nauczania) będzie odbywać się w lokalnych 

firmach, z którymi szkoła ma podpisane porozumienia;
 uzupełnieniem nauki będą wycieczki dydaktyczne oraz szkolenia organizowane 

w szkole i przez pracodawców;
 uczniowie otrzymają możliwość zdobycia dodatkowych certyfikowanych 

kwalifikacji i uprawnień zawodowych.

pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych

pracownia badań technicznych pojazdów

pracownia podzespołów i zespołów samochodowych

INFORMATYK

Czas kształcenia: 
    - dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia - 2 lata

BRANŻOWA SZKOŁA II stopnia

Przedmioty ogólnokształcące:
 język polski, język angielski,  wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne.



OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

SZKOŁA POLICEALNA
w Chojnicach

MULTISZKOLA     MULTIMOZLIWOSCI
.

zawód
symbol 
cyfrowy 
zawodu

kwalifikacja okres
kształcenia

technik 
administracji

334306 EKA.01 - Obsługa klienta w jednostkach 
administracji

2 lata 
/ 4 semestry

technik 
bezpieczeństwa 
i higieny pracy

325509 BPO.01 - Zarządzanie bezpieczeństwem 
w środowisku pracy

1,5 roku 
/ 3 semestry

technik 
ochrony fizycznej 

osób i mienia
541315 BPO.02 - Ochrona osób i mienia

2 lata 
/ 4 semestry

w przygotowaniu:

technik 
pożarnictwa

311919

BPO.03 - Wykonywanie działań ratowniczych
2 lata

/ 4 semestry

BPO.04 - Zarządzanie działaniami ratowniczymi
2 lata

/ 4 semestry

 dla absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Branżowej Szkoły II stopnia

20

20

20

Plan naboru do szkoły na rok szkolny 2022/2023: 

* Pełen oddział może powstać przy liczbie kandydatów nie mniejszej niż 20. 

min. ilość 
słuchaczy

TRYB PRACY SZKOŁY:    

zaoczny – nie rzadziej niż co dwa tygodnie 
     (w piątki od godziny 15:40, w soboty / niedziele od godziny 8:00)

technik administracji

technik bezpieczeństwa
i higieny pracy

technik ochrony fizycznej
osób i mienia

SZKOŁA 
POLICEALNA

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:    
          Sekretariat Szkoły; ul. Kościerska 11; tel. 52 397 30 72 
                                 (poniedziałek - piątek, w godz. 8:00 - 15:00)

PUBLICZNA, BEZPŁATNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH



OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

SZKOŁA POLICEALNA
w Chojnicach

MULTISZKOLA     MULTIMOZLIWOSCI
.

 dla absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Branżowej Szkoły II stopnia

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:    
          Sekretariat Szkoły; ul. Kościerska 11; tel. 52 397 30 72 
                                 (poniedziałek - piątek, w godz. 8:00 - 15:00)

TECHNIK ADMINISTRACJI                                                   
Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:
      EKA.01  Obsługa klienta w jednostkach administracji

 wykonywania prac biurowych w jednostce administracji;
 udzielania informacji pracownikom oraz klientom;
 kompletowania i porządkowania aktów prawnych w jednostce administracji;
 sporządzania protokołów, analiz i sprawozdań;
 udostępniania dokumentów klientom wewnętrznym i zewnętrznym;
 prowadzenia dokumentacji kadrowej pracowników;
 sporządzania dokumentów finansowych zgodnie z procedurami;
 sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych w jednostce administracji;
 przygotowania i prowadzenia postępowania administracyjnego.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik 
administracji będzie przygotowany do wykonywania zadań 
zawodowych w zakresie kwalifikacji EKA.01. Obsługa klienta 
w jednostkach administracji:

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:
      BPO.01  Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

 monitorowania przestrzegania przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 kontrolowania warunków technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią 

w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
 opracowania i opiniowania planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę 

stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki fizyczne, 

chemiczne,biologiczne i psychofizyczne występujące w środowisku pracy;
 ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych;
 organizowania i prowadzenia szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik 
bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowany będzie 
do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji 
BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy:

PUBLICZNA, BEZPŁATNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH



OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

SZKOŁA POLICEALNA
w Chojnicach

MULTISZKOLA     MULTIMOZLIWOSCI
.

 dla absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Branżowej Szkoły II stopnia

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:    
          Sekretariat Szkoły; ul. Kościerska 11; tel. 52 397 30 72 
                                 (poniedziałek - piątek, w godz. 8:00 - 15:00)

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA
Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:
      BPO.02  Ochrona osób i mienia

 organizowania i realizowania ochrony fizycznej oraz elementów zabezpieczenia technicznego;
 organizowania i realizowania ochrony obszarów, obiektów oraz urządzeń podlegających 

obowiązkowej ochronie;
 organizowania i realizowania ochrony wartości pieniężnych, innych przedmiotów wartościowych 

lub niebezpiecznych oraz informacji niejawnych;
 organizowania i realizowania zabezpieczenia imprez masowych. 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik 
ochrony fizycznej osób i mienia przygotowany będzie do 
wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji 
BPO.02. Ochrona osób i mienia:

PUBLICZNA, BEZPŁATNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH



OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
w Chojnicach

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

MULTISZKOLA     MULTIMOZLIWOSCI
.

 dla absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Branżowej Szkoły I i II stopnia
 dla absolwentów Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej spełniających obowiązek nauki

TRYB PRACY SZKOŁY:    
          zaoczny – nie rzadziej niż co dwa tygodnie 
                                 (w piątki od godziny 15:40, w soboty / niedziele od godziny 8:00)

Kursy kwalifikacyjne są odpowiedzią rynku edukacyjnego na zapotrzebowania rynku pracy. 
Dają możliwość przygotowania się w krótkim czasie do pracy na stanowisku wymagającym określonych 
kwalifikacji. Dlatego zostały w poszczególnych zawodach wyodrębnione kwalifikacje.

Liczba  kwalifikacji zależy  od zawodu – na poziomie technikum, poza kilkoma wyjątkami, są to zawody 
z dwiema kwalifikacjami.  

Egzamin po kwalifikacyjnym kursie zawodowym odbywa się na tych samych zasadach formalnych, 
jak w technikum. Kwalifikacje uzyskiwane na kursach kwalifikacyjnych są potwierdzane przez Okręgową 
Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku i dają uprawnia do pracy na określonym stanowisku, dodatkowo 
otrzymany dyplom jest uznawany w całej Unii Europejskiej.

Pracując możesz uzupełniać swoje wykształcenie w zawodzie poprzez zdobywanie kolejnych kwalifikacji 
i wówczas uzyskasz tytuł zawodowy, lub dowolną inną kwalifikację co poszerzy twoje umiejętności 
i możliwości poszukiwania pracy.

Bezpłatnie kwalifikacje zawodowe!
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy  (KKZ), to kurs prowadzony według programu nauczania 
uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K), 
która  umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie.

Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1, K2) składających się na dany zawód oraz posiadanie wykształcenia 
średniego ogólnego uprawnia do tytułu technika w danym zawodzie.
W kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby, 
które ukończyły 18 lat bez względu na wykształcenie, a także absolwenci gimnazjum oraz szkoły 
podstawowej, którzy przez udział w kwalifikacyjnym kursie zawodowym spełniają obowiązek nauki.

Nasza Placówka prowadzi kształcenia w niżej wymienionych kursach kwalifikacyjnych dających 
możliwość przystąpienia do egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku.

** Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy może rozpocząć się w dowolnym okresie roku szkolnego, 
     natomiast musi się zakończyć nie później niż na 6 tygodni przed terminem egzaminu zawodowego.

PUBLICZNA, BEZPŁATNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH



OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
w Chojnicach

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

MULTISZKOLA     MULTIMOZLIWOSCI
.

zawód
symbol 
cyfrowy kwalifikacja

okres
kształcenia

technik 
informatyk

351203

INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów 
komputerowych, urządzeń peryferyjnych 

i lokalnych sieci komputerowych

1,5 roku 
/ 3 semestry

1,5 roku 
/ 3 semestry

INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami 
i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

technik 
pojazdów 

samochodowych
311513

MOT.05 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa 
pojazdów samochodowych

1,5 roku 
/ 3 semestry

MOT.06 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi
pojazdów samochodowych

1,5 roku 
/ 3 semestry

technik 
rachunkowości

431103

EKA.05 - Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych 
i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

1,5 roku 
/ 3 semestry

EKA.07 - Prowadzenie rachunkowości
1,5 roku 

/ 3 semestry

technik rolnik 314207 ROL.04 - Prowadzenie produkcji rolniczej
1,5 roku 

/ 3 semestry

 dla absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Branżowej Szkoły I i II stopnia
 dla absolwentów Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej spełniających obowiązek nauki

20

20

20

20

Plan naboru do szkoły na rok szkolny 2022/2023: 

* Pełen oddział może powstać przy liczbie kandydatów nie mniejszej niż 20. 

** Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy może rozpocząć się w dowolnym okresie roku szkolnego, 
     natomiast musi się zakończyć nie później niż na 6 tygodni przed terminem egzaminu zawodowego.

min. ilość 
słuchaczy*

TRYB PRACY SZKOŁY:    
          zaoczny – nie rzadziej niż co dwa tygodnie 
                                 (w piątki od godziny 15:40, w soboty / niedziele od godziny 8:00)

technik informatyk nabór ciągły**

nabór ciągły**

nabór ciągły**

nabór ciągły**

technik pojazdów 
samochodowych

technik rachunkowości

technik rolnik

CENTRUM
KSZTAŁCENIA

ZAWODOWEGO

PUBLICZNA, BEZPŁATNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH



OFERTA EDUKACYJNA w przygotowaniu

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
w Chojnicach

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

MULTISZKOLA     MULTIMOZLIWOSCI
.

zawód symbol 
cyfrowy

kwalifikacja okres
kształcenia

technik 
mechanik

311504

MEC.05 - Użytkowanie obrabiarek skrawających
1,5 roku 

/ 3 semestry

1,5 roku 
/ 3 semestry

MEC.09 - Organizacja i nadzorowanie procesów
produkcji maszyn i urządzeń

technik 
mechatronik

311410

ELM.03 - Montaż, uruchamianie i konserwacja 
urządzeń i systemów mechatronicznych

1,5 roku 
/ 3 semestry

ELM.06 - Eksploatacja i programowanie urządzeń
i systemów mechatronicznych

1,5 roku 
/ 3 semestry

technik 
elektryk

311303

ELE.02 - Montaż, uruchamianie i konserwacja 
instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

1,5 roku 
/ 3 semestry

ELE.05 - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji
elektrycznych

1,5 roku 
/ 3 semestry

technik 
elektronik

311408

ELM.02 - Montaż oraz instalowanie układów 
i urządzeń elektronicznych

1,5 roku 
/ 3 semestry

ELM.06 - Eksploatacja urządzeń elektronicznych
1,5 roku

/ 3 semestry

technik
budownictwa

311204

BUD.08 - Montaż konstrukcji budowlanych
1,5 roku

/ 3 semestry

BUD.12 - Wykonywanie robót murarskich 
i tynkarskich

1,5 roku
/ 3 semestry

BUD.14 - Organizacja i kontrola robót budowlanych 
oraz sporządzanie kosztorysów

1,5 roku
/ 3 semestry

 dla absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Branżowej Szkoły I i II stopnia
 dla absolwentów Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej spełniających obowiązek nauki

** Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy może rozpocząć się w dowolnym okresie roku szkolnego, 
     natomiast musi się zakończyć nie później niż na 6 tygodni przed terminem egzaminu zawodowego.

TRYB PRACY SZKOŁY:    
          zaoczny – nie rzadziej niż co dwa tygodnie 
                                 (w piątki od godziny 15:40, w soboty / niedziele od godziny 8:00)

PUBLICZNA, BEZPŁATNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH



OFERTA EDUKACYJNA w przygotowaniu

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
w Chojnicach

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

MULTISZKOLA     MULTIMOZLIWOSCI
.

zawód symbol 
cyfrowy

kwalifikacja okres
kształcenia

technik 
urządzeń 

i systemów 
energetyki 

odnawialnej

311930

ELE.10 - Montaż i uruchamianie urządzeń 
i systemów energetyki odnawialnej

1,5 roku 
/ 3 semestry

1,5 roku 
/ 3 semestry

ELE.11 - Eksploatacja urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej

technik 
spawalnictwa

311516

MEC.08 - Wykonywanie i naprawa elementów 
maszyn, urządzeń i narzędzi

1,5 roku 
/ 3 semestry

MEC.10 - Organizacja i wykonywanie prac 
spawalniczych

1,5 roku 
/ 3 semestry

technik 
przemysłu 

mody
311941

MOD.03 - Projektowanie i wytwarzanie wyrobów 
odzieżowych

1,5 roku 
/ 3 semestry

MOD.11 - Organizacja procesów wytwarzania 
wyrobów odzieżowych

1,5 roku 
/ 3 semestry

 dla absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Branżowej Szkoły I i II stopnia
 dla absolwentów Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej spełniających obowiązek nauki

** Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy może rozpocząć się w dowolnym okresie roku szkolnego, 
     natomiast musi się zakończyć nie później niż na 6 tygodni przed terminem egzaminu zawodowego.

TRYB PRACY SZKOŁY:    
          zaoczny – nie rzadziej niż co dwa tygodnie 
                                 (w piątki od godziny 15:40, w soboty / niedziele od godziny 8:00)

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:    
          Sekretariat Szkoły; ul. Kościerska 11; tel. 52 397 30 72 
                                 (poniedziałek - piątek, w godz. 8:00 - 15:00)

PUBLICZNA, BEZPŁATNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH



OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
w Chojnicach

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

MULTISZKOLA     MULTIMOZLIWOSCI
.

 dla absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Branżowej Szkoły I i II stopnia
 dla absolwentów Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej spełniających obowiązek nauki

PUBLICZNA, BEZPŁATNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH

Informatyka to ciągle bardzo nowoczesna oraz dynamicznie rozwijająca 
się dziedzina wiedzy. Technik informatyk to zawód szerokoprofilowy, 
dla administratorów, projektantów, programistów, jak i grafików 
komputerowych. Charakterystyczna dla technika informatyka 
uniwersalność sprawia, że znajdzie on zatrudnienie nie tylko w 
wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również 
tam, gdzie obecna jest szeroko rozumiana informatyzacja.

Absolwent w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących 
zadań zawodowych:
 przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;
 administrowania systemami operacyjnymi;
 serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej;
 przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej; 
 tworzenia i administracji stronami internetowymi;
 tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;
 programowania aplikacji internetowych;
 tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią.
Bezpłatna nauka w zakresie jednej kwalifikacji (1,5 roku / 3 semestry), kończy się zewnętrznym 
egzaminem z kwalifikacji w zawodzie organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych

pracownia sieci komputerowych

Technik pojazdów samochodowych przeprowadza diagnostykę, obsługę, 
naprawę i konserwację pojazdów samochodowych, ich układów, 
podzespołów i zespołów, zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami 
producentów oraz dokonuje kontroli ogólnego stanu technicznego 
pojazdów samochodowych. Ponadto zapewnia obsługę pojazdów 
samochodowych w zakresie eksploatacji, serwisowania i napraw; 
przeprowadza diagnostykę samochodową; wykonuje przeglądy

pojazdów samochodowych w stacjach obsługi i kontroli pojazdów; zapewnia doradztwo techniczne 
w zakresie eksploatacji, konserwacji i naprawiania pojazdów samochodowych.
Od  technika pojazdów  samochodowych  wymaga  się  również dobrej znajomości  budowy  pojazdów 
oraz zasad działania ich podzespołów i zespołów oraz organizowanie  i prowadzenie procesu obsługi 
pojazdów samochodowych. Praca technika pojazdów samochodowych może być wykonywana 
w stacjach obsługi i kontroli pojazdów, warsztatach obsługowo-naprawczych, halach produkcyjnych, 
garażach, innych przystosowanych pomieszczeniach do diagnostyki, obsługi, kontroli  i naprawy 
pojazdów samochodowych. Specyfika zawodu, rozwój rynku motoryzacyjnego i oczekiwania klientów 
wymagają od technika  pojazdów samochodowych odpowiedzialności związanej z poziomem 
oferowanych usług. 
Bezpłatna nauka w zakresie jednej kwalifikacji (1,5 roku / 3 semestry), kończy się zewnętrznym 
egzaminem z kwalifikacji w zawodzie organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.



OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
w Chojnicach

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

TECHNIK RACHUNKOWOSCI

TECHNIK ROLNIK

 dla absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Branżowej Szkoły I i II stopnia
 dla absolwentów Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej spełniających obowiązek nauki

PUBLICZNA, BEZPŁATNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH

MULTISZKOLA     MULTIMOZLIWOSCI
.

Jest to zawód z obszaru administracyjno-usługowego, a osoba pracująca 
na tym stanowisku odpowiada w danej firmie lub instytucji za szeroko 
pojętą rachunkowość. Technik rachunkowości zajmuje się, m.in. 
księgowaniem i wystawianiem faktur od dostawców, rozliczaniem 
św iad czeń  oraz  sk ł ad ek  po bie ranych  p rzez  ZUS ,  jak  też 
przygotowywaniem sprawozdań czy analiz finansowych. Rozlicza on 
również wynagrodzenia, często przy użyciu specjalistycznego 

oprogramowania komputerowego. Ponadto technicy rachunkowości kontaktują się z Urzędem 
Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym do ich obowiązków należy, m.in. 
wystawianie zaświadczeń, sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych, 
a także zgłaszanie nowych pracowników do ZUS.
Osoba na tym stanowisku ma obowiązek sprawdzić dokumenty przekazane przez firmę klienta zarówno 
pod względem merytorycznym, jak też prawnym. Następnie, w oparciu o zweryfikowane dane 
z dokumentów oraz informacje przekazane przez przedsiębiorcę, technik rachunkowości rozlicza finanse 
firmy względem Skarbu Państwa. Później dokumenty umieszczane są w segregatorach i przechowywane 
przez cały rok podatkowy.
Bezpłatna nauka w zakresie jednej kwalifikacji (1,5 roku / 3 semestry), kończy się zewnętrznym 
egzaminem z kwalifikacji w zawodzie organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Celem pracy technika rolnika jest realizacja procesu produkcji roślinnej 
i zwierzęcej. Technik rolnik organizuje, nadzoruje i wykonuje prace 
związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin 
w gospodarstwach rolnych. Praca technika rolnika odbywa się w różnych
porach roku i godzinach, na wolnym powietrzu w zmieniających się 
warunkach atmosferycznych oraz w pomieszczeniach gospodarczych 
o zróżnicowanej wilgotności i temperaturze. 

Technik rolnik może pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w urzędach 
i instytucjach służb rolnych. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą, np. produkcja 
rolna, gospodarstwo agroturystyczne, marke ng produktów rolnych.
Bezpłatna nauka (1,5 roku / 3 semestry), kończy się zewnętrznym egzaminem z kwalifikacji w zawodzie 
organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Certyfikat potwierdzający ukończenie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zakresie kwalifikacji 
ROL.04 daje pełne uprawnienia rolnicze uznawane w całej Unii Europejskiej.
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TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHATRONIK

Zawód technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym. Duża 
rozmaitość zadań zawodowych, szeroki asortyment maszyn 
występujących w poszczególnych miejscach pracy, specyfika różnych 
procesów technologicznych i organizacyjnych nakłada na technika 
mechanika wymóg posiadania kwalifikacji o pewnej uniwersalności. 
Nasza szkoła wyposaża swoich absolwentów w takie kwalifikacje 
wypuszczając na rynek pracy fachowców z zakresu obsługi i 
programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

Absolwent w zawodzie technik mechanik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań 
zawodowych:

Absolwent w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonywania następujących 
zadań zawodowych:

 przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie 
do planowanej obróbki,

 wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacją 
technologiczną,

 wykonywania obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie 
 z dokumentacją technologiczną,
 organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,                      
 nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.
Bezpłatna nauka w zakresie jednej kwalifikacji (1,5 roku / 3 semestry), kończy się zewnętrznym 
egzaminem z kwalifikacji w zawodzie organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

 montowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
 wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,
 wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych,
 eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
 tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
 programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.
Bezpłatna nauka w zakresie jednej kwalifikacji (1,5 roku / 3 semestry), kończy się zewnętrznym 
egzaminem z kwalifikacji w zawodzie organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Mechatronika to interdyscyplinarna dziedzina w skład której wchodzą: 
elektrotechnika, mechanika, automatyka, elektronika i informatyka. 
Urządzeniem mechatronicznym może być zautomatyzowana śluza, 
współczesny samochód, ale także pralka czy biochip analityczny.
Możliwości ciekawej i satysfakcjonującej pracy dla mechatroników są 
praktycznie nieograniczone. Obejmują one wszystkie gałęzie przemysłu 
elektromaszynowego, np. sprzętu AGD, motoryzacji, obrabiarek, maszyn 
budowlanych.
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TECHNIK ELEKTRYK
Technik elektryk to przede wszystkim profesjonalista o wysokiej pozycji 
rynkowej. Posiada wiedzę z zakresu projektowania, wytwarzania i 
eksploatacji urządzeń elektrycznych, informatyki technicznej oraz 
komputerowych systemów pomiarowych.
Technik elektryk to zawód przyszłości - specjalista po części elektronik, 
automatyk oraz mechanik i mechatronik.

W ramach kształcenia zawodowego oferta dydaktyczna szkoły została poszerzona o pracownię 
odnawialnych źródeł energii dzięki czemu technik elektryk znajdzie zatrudnienie również w prężnie 
rozwijającej się branży OZE obejmującej swym zasięgiem wiele dziedzin gospodarki.
Absolwent szkoły w zawodzie technik elektryk będzie przygotowany do wykonywania następujących 
zadań zawodowych:
 wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych,
 montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych,
 wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 eksploatowania instalacji elektrycznych; 
 eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.
Bezpłatna nauka w zakresie jednej kwalifikacji (1,5 roku / 3 semestry), kończy się zewnętrznym 
egzaminem z kwalifikacji w zawodzie organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Absolwent w zawodzie technik elektronik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań 
zawodowych:
 montowania elementów oraz układów elektronicznych na płytkach drukowanych,
 wykonywania instalacji elektronicznych i instalowania urządzeń elektronicznych,
 uruchamiania układów i instalacji elektronicznych,
 demontowania i przygotowania do recyklingu elementów, urządzeń i instalacji elektronicznych,
 użytkowania instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych,
 konserwowania i naprawy instalacji elektronicznych oraz urządzeń elektronicznych.
Bezpłatna nauka w zakresie jednej kwalifikacji (1,5 roku / 3 semestry), kończy się zewnętrznym 
egzaminem z kwalifikacji w zawodzie organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

TECHNIK ELEKTRONIK
Zmieniają się technologie i nie ma już dziedziny przemysłu, która nie 
opierałaby się na elektronice. Dlatego też, elektronika to najbardziej 
dynamiczny, nieustannie rozwijający się, kierunek skupiony na 
nowoczesnych technologiach, które ułatwiają człowiekowi życie. 
Postęp w dziedzinie elektroniki i technologii elektronicznej wymaga 
dużej rzeszy specjalistów. My takich przygotowujemy bo elektronika 
jest wszędzie: telefony komórkowe, laptopy, sprzęt RTV czy AGD, 
dlatego technik elektronik nie musi  martwić się o pracę.
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TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK URZADZEÑ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Budownictwo to prężnie rozwijająca się gałąź gospodarki, która 
pozwala młodym adeptom budownictwa znaleźć zatrudnienie w 
różnego rodzaju prywatnych oraz państwowych przedsiębiorstwach 
budowlanych. Możesz zatem uczestniczyć w realizacji licznych 
projektów budowlanych, związanych z powstawaniem domów 
mieszkalnych, biurowców, stadionów, szkół, magazynów czy autostrad. 
Ukończenie kierunku technika budownictwa zapewnia także możliwość 
prowadzenia w tym zakresie własnej działalności gospodarczej.

Absolwent w zawodzie technik budownictwa będzie przygotowany do wykonywania następujących 
zadań zawodowych:
 przygotowywania elementów konstrukcji budowlanych do montażu,
 montowania elementów konstrukcji budowlanych,
 wykonywania prac związanych z rozbiórką konstrukcji budowlanych,
 organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
 organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,
 organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych,
 organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej 

sprawności technicznej,
 sporządzania kosztorysów na roboty budowlane.
Bezpłatna nauka w zakresie jednej kwalifikacji (1,5 roku / 3 semestry), kończy się zewnętrznym 
egzaminem z kwalifikacji w zawodzie organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Absolwent w tym zawodzie będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 wykonywania montażu, uruchamiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wyceny 

robót,
 wykonywania konserwacji oraz napraw urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 monitorowania i nadzoru urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 oceny oddziaływana urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na środowisko.
Bezpłatna nauka w zakresie jednej kwalifikacji (1,5 roku / 3 semestry), kończy się zewnętrznym 
egzaminem z kwalifikacji w zawodzie organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Wybierając ten kierunek, decydujesz się na zawód przyszłości. Rynek 
odnawialnych źródeł energii i stale rosnące zapotrzebowanie 
na specjalistów z tej dziedziny zapewni Ci rozwój w nowoczesnej branży 
z olbrzymim potencjałem, w której, wg ekspertów, rozpoczął się właśnie 
boom na techników energii odnawialnej w Polsce i za granicą. 
W Niemczech już teraz 26% energii elektrycznej pochodzi z energii 
odnawialnej, a do 2050 roku ten odsetek ma wzrosnąć do 80%. 
To oznacza, że nie zabraknie dla Ciebie pracy!
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TECHNIK SPAWALNICTWA

TECHNIK PRZEMYSLU MODY

pracownia spawalnictwa

Technik spawalnictwa to nowy zawód, z dużym zapotrzebowaniem 
na pracowników branży spawalniczej na poziomie podstawowym 
– spawacz, jak i średnim – technik spawalnictwa. Obecnie żadna gałąź 
przemysłu nie obejdzie się bez spawacza. Praca jest ciekawa, dla ludzi 
kreatywnych z pasją. Po zdobyciu kwalifikacji znajdą oni zatrudnienie 
w Polsce i za granicą, gdzie będą cenionymi fachowcami. Współczesne 
technologie pozwalają  wykonywać konstrukcje z zastosowaniem 
technik CAD/CAM, których cię nauczymy w naszej szkole.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik spawalnictwa będzie przygotowany do wykonywania 
zadań zawodowych w zakresie:
 połączeń spawanych różnymi metodami spawalniczymi: spawanie w osłonie gazów ochronnych 

MIG/MAG i TIG, spawanie gazowe, spawanie elektryczne,
 projektowania połączeń konstrukcyjnych oraz części maszyn przy pomocy oprogramowania typu 

CAD,
 oceny złączy spawanych i obsługi urządzenia kontrolno-pomiarowego,
 naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
 nadzorowania przebiegu wytwarzania konstrukcji spawanych,
Bezpłatna nauka w zakresie jednej kwalifikacji (1,5 roku / 3 semestry), kończy się zewnętrznym 
egzaminem z kwalifikacji w zawodzie organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Technik przemysłu mody projektuje, konstruuje, modeluje i wykonuje 
wyroby odzieżowe, dobiera materiały i dodatki, obsługuje maszyny 
i urządzenia stosowane podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych 
na etapie szycia, krojenia, prasowania i wykończania. Technik przemysłu 
mody projektuje kolekcje odzieży oraz planuje i prowadzi działania 
związane z marke ngiem wyrobów odzieżowych. Obsługuje programy 
komputerowe wspomagające proces przygotowania produkcji (formy 
i szablony odzieży, stopniowanie rozmiarów, układy kroju). 

Ponadto opracowuje dokumentację wyrobów odzieżowych oraz organizuje i kontroluje proces 
wytwarzania wyrobów odzieżowych.
Absolwent w zawodzie technik przemysłu mody będzie przygotowany do wykonywania zadań 
zawodowych, w zakresie projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych:
 projektowania wyrobów odzieżowych,
 konstruowania i modelowania podstawowych wyrobów odzieżowych,
 dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych,
 obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych,
 wykonywania wyrobów odzieżowych;
Bezpłatna nauka w zakresie jednej kwalifikacji (1,5 roku / 3 semestry), kończy się zewnętrznym 
egzaminem z kwalifikacji w zawodzie organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.


