
do 31 sierpnia 2019 r.
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1
w Chojnicach

ul. Kościerska 11

dla kandydatów
do szkoły ponadpodstawowej

TECHNIKUM NR 1 w Chojnicach
ul. Koscierska 11

,



     
     Drodzy Absolwenci 
     VIII klasy szkoły podstawowej!

 Poszukujecie takiego kierunku kształcenia, który zapewni Wam dobry i skuteczny start 
w dorosłe życie? Dążycie do ciekawych i oryginalnych rozwiązań?       

 Technikum nr 1 w Chojnicach przy ul. Kościerskiej 11, aby Wam pomóc 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 matematycznego 
myślenia, 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, 
wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Fakt ten potwierdziła w 2014 roku 
ewaluacja zewnętrzna. Szkoła wspiera wszechstronny rozwój osobowości ucznia, dba o właściwe 
wychowanie młodzieży oparte na zasadach przyjaźni, wzajemnej pomocy, tolerancji, szacunku 
dla drugiego człowieka. Młodzież czuje się w szkole bezpiecznie. To tu kładzie się szczególny nacisk 
na bezpieczeństwo i rozwój uczniów, dobre przygotowanie do matury i egzaminów zawodowych, 
na wychowanie oraz aktywność społeczną i zaangażowanie w środowisku lokalnym. Technikum nr 1 
w Chojnicach to szkoła przyjazna i otwarta na inicjatywy uczniów. 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. 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 poszukiwane przez pracodawców na rynku pracy. Czekają na Was 
koła zainteresowań: radiotelegraficzne, teatralne, zespół muzyczny oraz Szkolne Koło Sportowe 
proponujące zajęcia w prawie każdej dyscyplinie sportu.      

 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 Technikum nr 1 w Chojnicach

„To szkoła, w której przygotowuje się ucznia do osiągnięcia, 
na drodze rzetelnej  pracy,  ce lów życiowych oraz 
do odnalezienia własnego miejsca w świecie.
Szkoła zapewnia wszechstronny rozwój osobowy ucznia, 
tj. jego sfery intelektualnej, społecznej, emocjonalnej 
oraz zdrowotnej.”



DOŁĄCZ DO NAS I TY!

ZAWODOWCY - TO DOBRY WYBÓR NA LATA!



OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

TYP SZKOŁY ZAWÓD CYKL KSZTAŁCENIA
PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE 

W REKRUTACJI 
PRZEDMIOTY W ZAKRESIE 

ROZSZERZONYM

technik mechanik 5 (lat)

język polski,
matematyka,

język angielski,
informatyka

matematyka, fizyka

technik mechatronik 5 (lat) matematyka, informatyka

technik elektronik 5 (lat) matematyka, fizyka

technik elektryk 5 (lat) matematyka, fizyka

technik informatyk 5 (lat) matematyka, informatyka

technik programista  5 (lat) matematyka, informatyka

technik budownictwa 5 (lat) matematyka, fizyka

technik pojazdów 
samochodowych  5 (lat) matematyka, fizyka

technik urządzeń 
i systemów energetyki 

odnawialnej
5 (lat) matematyka, fizyka

 dla absolwentów VIII klasy szkoły podstawowej

16

16

16

16

16

16

16

16

30

technik elektronik

technik mechatronik

technik programista

technik pojazdów 
samochodowych

technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej

Plan naboru do szkoły:         technikum 5-letnie 

* Pełen oddział może powstać przy liczbie kandydatów nie mniejszej niż 32. Jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza lecz wynosi co najmniej 16 
   może powstać 0,5 oddziału pod warunkiem, że można go połączyć z inną połową oddziału.

 - nowe kierunki kształcenia od roku szkolnego 2020/2021



PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE ZE SZKOŁĄ

POLITECHNIKA
GDAŃSKA



TECHNIKUM NR 1

TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHANIK
      - OPERATYWNY ZAWÓD!!!

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
 Użytkowanie obrabiarek skrawających,
 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 ogólnokształcące:
 język polski, język angielski, język niemiecki, plastyka, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy  
 przedsiębiorczości, fizyka, chemia, biologia, geografia, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne,
 edukacja dla bezpieczeństwa.

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 szkoły podstawowej - 5 lat

pracownia obrabiarek CNC

pracownia programowania obrabiarek CNC

pracownia modelowania 3D

MECHANIK



TECHNIK MECHATRONIK
TECHNIKUM NR 1

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych,
 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

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.

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

 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.

Przedmioty ogólnokształcące:
 język polski, język angielski, język niemiecki, plastyka, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy  
 przedsiębiorczości, fizyka, chemia, biologia, geografia, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne,
 edukacja dla bezpieczeństwa.

Przedmioty zawodowe:
 elektrotechnika i elektronika, technologie i konstrukcje mechaniczne, pneumatyka i hydraulika, urządzenia
 i systemy mechatroniczne, pracownia elektrotechniki i elektroniki, pracownia technologii i konstrukcji
 mechanicznych, pracownia rysunku technicznego i systemów CAD, pracownia pneumatyki i hydrauliki,
      pracownia urządzeń i systemów mechatronicznych, pracownia projektowania urządzeń i systemów
             mechatronicznych, pracownia programowania urządzeń 

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 mechatronicznych (kurs AutoCAD, kurs obsługi 
i programowania obrabiarek CNC).

Czas kształcenia: 
   - dla absolwentów szkoły podstawowej - 5 lat

TECHNIK MECHATRONIK
      - ZAWÓD NIEOGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCI!!!

pracownia automatyzacji produkcji

pracownia mechatroniczna

pracownia mechatroniczna

MECHATRONIK



TECHNIK ELEKTRONIK

TECHNIK ELEKTRONIK
      - TO SPRAWDZONY ZAWÓD!!!

TECHNIKUM NR 1

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych,
 Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

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.

Absolwent szkoły 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.

Przedmioty ogólnokształcące:
 język polski, język angielski, język niemiecki, plastyka, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy  
 przedsiębiorczości, fizyka, chemia, biologia, geografia, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne,
 edukacja dla bezpieczeństwa.

Przedmioty zawodowe:
 podstawy elektrotechniki, rysunek techniczny, podstawy miernictwa, układy analogowe, układy cyfrowe,
 systemy mikroprocesorowe, urządzenia i instalacje elektroniczne, eksploatacja urządzeń elektronicznych,
 pracownia elektrotechniki i elektroniki, pracownia techniki cyfrowej, pracownia montażu układów
 elektronicznych, pracownia instalacji urządzeń elektronicznych, pracownia eksploatacji urządzeń
 elektronicznych.
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 elektronicznych.

Czas kształcenia: 
  - dla absolwentów szkoły podstawowej - 5 lat

pracownia elektroniczna

pracownia elektroniczna

pracownia elektroniczna

ELEKTRONIK



TECHNIK ELEKTRYK

 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.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn 

   i urządzeń elektrycznych,
 Eksploatacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

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 energetycznych (kurs SEP).

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:

Czas kształcenia: 
  - dla absolwentów szkoły podstawowej - 5 lat

Przedmioty ogólnokształcące:
 język polski, język angielski, język niemiecki, plastyka, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy  
 przedsiębiorczości, fizyka, chemia, biologia, geografia, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne,
 edukacja dla bezpieczeństwa.

Przedmioty zawodowe:
 podstawy elektrotechniki i elektroniki, instalacje elektryczne, maszyny elektryczne, eksploatacja maszyn,
 urządzeń i instalacji elektrycznych, pracownia elektryczno - elektroniczna, pracownia instalacji
 elektrycznych, pracownia maszyn elektrycznych, zajęcia praktyczne.

TECHNIKUM NR 1

pracownia instalacji elektycznych

pracownia elektrotechniki

pracownia elektrotechniki

TECHNIK ELEKTRYK
     - POTRZEBNY W KAŻDYM DOMU!!!

ELEKTRYK



TECHNIK INFORMATYK

TWÓJ WYBÓR
     - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ!!!

TECHNIKUM NR 1

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń 

peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych,
 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz 

bazami danych.

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 szkoły 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.

Przedmioty ogólnokształcące:
 język polski, język angielski, język niemiecki, plastyka, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy  
 przedsiębiorczości, fizyka, chemia, biologia, geografia, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne,
 edukacja dla bezpieczeństwa.

Przedmioty zawodowe:
 urządzenia techniki komputerowej, sieci i urządzenia sieciowe, systemy klienckie Windows i Linux, systemy  
 serwerowe Windows, sieciowe serwerowe Linux, aplikacje internetowe i bazy danych, pracownia
         diagnostyki i naprawy urządzeń techniki komputerowej, pracownia eksploatacji i montażu lokalnych sieci
             komputerowych, pracownia administrowania systemami operacyjnymi, 
             pracownia aplikacji internetowych,  pracownia programowania baz danych

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 informatycznych (kurs CISCO).

Czas kształcenia: 
  - dla absolwentów szkoły podstawowej - 5 lat

pracownia sieci komputerowych

pracownia sieci komputerowych

pracownia urządzeń techniki komputerowej

INFORMATYK



TECHNIK PROGRAMISTA

TWÓJ WYBÓR
     - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ!!!

TECHNIKUM NR 1

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz 

bazami danych,
 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

Programista to osoba, która tworzy programy komputerowe w pewnym języku 
programowania oraz nadzoruje proces ich wdrażania. Zazwyczaj programiści znają 
co najmniej kilka języków programowania (np. C, C++, Java, Python, PHP, 
JavaScript), lecz specjalizują się tylko w wybranym z nich. Dla podkreślenia 
specjalizacji nazwa głównego języka jest dodawana do nazwy stanowiska, np. 
programista Java. 

Współcześni programiści pracują najczęściej w biurach lub laboratoriach 
komputerowych wyposażonych w sprzęt niezbędny do testowania aplikacji. 
Wykorzystują telekonferencje oraz pracę zdalną, ponieważ wiele zadań 
zawodowych może być wykonywanych bez konieczności przebywania w miejscu 
pracy.
Programiści, w zależności od specjalizacji, dzielą się na programistów:
    aplikacji, zajmujących się tworzeniem aplikacji komputerowych realizujących  ·
      określone zadanie, np. wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem,
    systemowi, rozwijający aplikacje oraz systemy nadzorujące pracę sprzętu ·
      komputerowego, np. systemy operacyjne, sterowniki, czy systemy zarządzania
      bazami danych.
    aplikacji internetowych działających w środowisku www,·
    aplikacji mobilnych, działających na urządzeniach przenośnych, takich jak·
      telefony komórkowe, smar ony, palmtopy czy tablety.

Przedmioty ogólnokształcące:
 język polski, język angielski, język niemiecki, plastyka, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy  
 przedsiębiorczości, fizyka, chemia, biologia, geografia, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne,
 edukacja dla bezpieczeństwa.
Przedmioty zawodowe:
 bazy danych, strony i aplikacje internetowe, tworzenie i zarządzanie bazami danych,
 tworzenie stron i aplikacji internetowych, tworzenie aplikacji desktopowych
 i mobilnych, tworzenie aplikacji webowych, 

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 informatycznych (kurs CISCO).

Czas kształcenia: 
    - dla absolwentów szkoły podstawowej - 5 lat

pracownia podstaw programowania

pracownia programowania

pracownia urządzeń techniki komputerowej

INFORMATYK



TECHNIK POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH

TWÓJ WYBÓR
     - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ!!!

TECHNIKUM NR 1

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych, 
 .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 ogólnokształcące:
 język polski, język angielski, język niemiecki, plastyka, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy  
 przedsiębiorczości, fizyka, chemia, biologia, geografia, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne,
 edukacja dla bezpieczeństwa.

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 szkoły podstawowej - 5 lat



TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK BUDOWNICTWA
     - ZBUDUJ Z NAMI SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!!!

TECHNIKUM NR 1

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
 Montaż konstrukcji budowlanych,
 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, język niemiecki, plastyka, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy  
 przedsiębiorczości, fizyka, chemia, biologia, geografia, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne,
 edukacja dla bezpieczeństwa.
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, zajęcia praktyczne.
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 szkoły podstawowej - 5 lat

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 URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW 
ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

klasa patronacka - 
     - SPR POLSKA Sp. z o. o.
       Czersk

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
 Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

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!

Absolwent szkoły w zawodzie technik mechatronik 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.

Przedmioty ogólnokształcące:
 język polski, język angielski, język niemiecki, plastyka, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy  
 przedsiębiorczości, fizyka, chemia, biologia, geografia, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne,
 edukacja dla bezpieczeństwa.

Przedmioty zawodowe:
 rysunek techniczny, elektrotechnika i elektronika, technologia montażu systemów energetyki odnawialnej,
 systemy energetyki odnawialnej, podstawy kosztorysowania w budownictwie, pracownia dokumentacji
 technicznej w budownictwie, pracownia elektrotechniki i elektroniki, pracownia montażu systemów
 energetyki odnawialnej, pracownia obsługi systemów energetyki odnawialnej, pracownia kosztorysowania
 w budownictwie.

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 energetycznych.

Czas kształcenia: 
  - dla absolwentów szkoły podstawowej - 5 lat

pracownia eksploatacji urządzeń OZE

pracownia eksploatacji urządzeń OZE

pracownia eksploatacji urządzeń OZE

O Z E
TECHNIKUM NR 1



DZIEJE SIĘ W NASZEJ SZKOLE

IV Międzyszkolny Konkurs MuzycznyTurniej szachowyOtrzęsiny klas I

Technikum nr 1 w Chojnicach, to szkoła z tradycją, 
bowiem kształci młode pokolenia już od 57 lat.  
W „Jedynce”, bo tak nazywamy potocznie naszą szkołę, 
zapewniamy uczniom różnorodną i atrakcyjną ofertę 
edukacyjną, nowoczesne i bogato wyposażone pracownie, 
zespół boisk sportowych, salę  gimnastyczną oraz siłownię. 

Młodzi ludzie mogą tu zdobywać wiedzę i praktykę, ale również, 
w wolnym czasie, rozwijać swoje pasje. U nas każdy znajdzie coś 
dla siebie. Miłośnicy muzyki mogą dołączyć do szkolnego zespołu 
muzycznego „Anioły”, aktorzy mają możliwość rozbudzania swojego 
talentu podczas spotkań szkolnego koła teatralnego. 
Dla zapalonych sportowców mamy szeroki wachlarz dyscyplin, 
w których można się realizować, są to: siatkówka, piłka ręczna,  
koszykówka, a nawet plażowa piłka siatkowa. 
To jednak nie wszystko, nasz Samorząd Uczniowski ubarwia życie 
szkolne, jest pomysłodawcą wielu inicjatyw, do których należą m. in.: 
otrzęsiny, mikołajki, maraton walentynkowy  itp . Swoim działaniem 
SU wspiera również szkolny wolontariat.  
Poza tym w szkole działają różne koła zainteresowań, które 
pozwalają naszym uczniom spojrzeć na zdobywaną wiedzę 
w niecodzienny sposób. Dzięki rozwijaniu swoich zainteresowań 
nasi uczniowie zdobywają laury na różnego rodzaju konkursach 
i zawodach sportowych.

                  W „Jedynce”
   każdy znajdzie coś dla siebie, 
bo u nas nie ma miejsca na nudę.



KWALIFIKACJE W ZAWODACH 



W Ogólnopolskim Rankingu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 

„Perspektywy 2019"
Technikum nr 1 

przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Tajnej Organizacji Wojskowej 

„Gryf Pomorski” 
w Chojnicach

uzyskało tytuł: „Brązowej Szkoły 2019"

Ranking uwzględniał: 
wyniki egzaminu maturalnego,

wyniki egzaminów zawodowych 
oraz udział w olimpiadach i konkursach 

przedmiotowych i zawodowych uczniów 
wszystkich naszych klas technikum.

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY w 2019 r.!

  w Ogólnopolskim  I miejsce
T u r n i e j u  W i e d z y 
o Energetyce Odnawialnej,

  w  pow i e c ie I  m ie j s ce
w  T u r n i e j u  s z a c h ó w 
drużynowych,

 w powiatowej II miejsce 
L i c e a l i a d z i e  w  p i ł c e 
ręcznej,

 w konkursie III miejsce 
„ T u r b o l a n d e s k u n d e  - 
Szwajcaria”

 II miejsce - Powiatowa 
d r u ż y n o w a  s z t a f e t a 
przełajowa,

 III miejsce - Powiatowy 
d r u ż y n o w y  t u r n i e j 
badmintona,

  w zawodach III miejsce
pływackich.



HARMONOGRAM REKRUTACJI
stan prawny na dzień 2 marca 2020 r. 

od 11 maja 2020 r.
do 23 czerwca 2020 r.

do godz. 15:00

od 11 maja 2020 r.
do 14 lipca 2020 r.

od 26 czerwca 2020 r.
do 30 czerwca 2020 r.

do godz. 15:00

od 13 lipca 2020 r.
do 20 lipca 2020 r.

do godz. 15:00

13 lipca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do 22 lipca 2020 r.
do 18 sierpnia 2020 r.

21 lipca 2020 r.
do godz. 14:00

17 sierpnia 2020 r.

24 sierpnia 2020 r.
do godz. 14:00

od 17 sierpnia 2020 r.
do 21 sierpnia 2020 r.

do godz. 15:00

od 22 lipca 2020 r.
do 27 lipca 2020 r.

do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach
egzaminu ósmoklasisty.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata  war unków lub  kr yte r iów  brany ch  p od  uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta
(burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe
skierowania na badanie lekarskie.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe
skierowania na badanie lekarskie.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Rekrutacja uzupełniająca

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego
woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia
szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, 
o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie
zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie 
o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego
woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia
szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, 
o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie
zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie 
o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu. 



REGULAMIN REKRUTACJI
Zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

T E C H N I K U M  NR  1 w Chojnicach            
REKRUTACJA ELEKTRONICZNA:    www.chojnice.edu.pl

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej technikum 5-letniego decyduje suma uzyskanych punktów, której składnikami są:
§ 1

1. Punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu 
(maksymalnie 100 punktów). 

2. Punkty uzyskane za oceny z zajęć edukacyjnych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 
(maksymalnie 72 punkty) z:
     a) języka polskiego,
     b) matematyki,
     c) obowiązkowego języka obcego nowożytnego,
     d) informatyki.

              Oceny wyrażone w stopniach przelicza się na punkty następująco:
               - celujący – przyznaje się 18 punktów,
               - bardzo dobry  – przyznaje się 17 punktów,
               - dobry – przyznaje się 14 punktów,
               - dostateczny – przyznaje się 8 punktów,
               - dopuszczający – przyznaje się 2 punkty.      

3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów. 
4. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności 

w formie wolontariatu - 3 punkty.       
5. Inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalna liczba punktów 

możliwych do uzyskania – 18)
     a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
         organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
          - tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
          - tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
          - tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.   
     b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
          organizowanym przez kuratora oświaty:
          - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
          - dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 
               – przyznaje się 7 punktów,
          - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 
               – przyznaje się 5 punktów,
          - tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
          - tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
          - tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty,    
     c) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach a i b,  
         artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające 
         na terenie szkoły, na szczeblu:
           - międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty;  - krajowym – przyznaje się 3 punkty;          
 - wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty;  - powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

100% x 0,35 = 35 pkt

100% x 0,35 = 35 pkt

100% x 0,3 = 30 pkt

wynik z języka polskiego

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

wynik z matematyki

wynik z języka obcego nowożytnego

stan prawny na dzień 2 marca 2020 r. 



REGULAMIN REKRUTACJI
6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, 

artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu wymienione na świadectwie 
ukończenia szkoły, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym 
że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.      

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty zastosowanie mają przepisy 
zawarte w Dz. U. z 2017 r. poz. 610.     

8. Maksymalna suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 200.

WAŻNE! Pamiętaj, że osiągnięcia, za które wprowadziłeś punkty drogą elektroniczną, muszą być wpisane przez 
wychowawcę Twojej klasy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Brak wpisu dotyczącego osiągnięć lub ich zły 
zapis spowoduje utratę ewentualnych punktów.

§2

1. Laureaci i  finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych 
o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi 
na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty są przyjmowani w pierwszej kolejności. 

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, brane są pod uwagę łącznie 
następujące kryteria: 

          a) wielodzietność rodziny kandydata,
          b) niepełnosprawność kandydata,
          c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
          d) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
          e) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
          f) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
3. Rodzice kandydatów do szkoły ponadpodstawowej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

składają wniosek do starosty powiatu o wskazanie szkoły, która zapewni ich dzieciom odpowiednią formę 
kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, w tym rodzaj upośledzenia umysłowego, zgodnie z art. 71 b 
ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. 2015.2156 z późn. zm.) 

4. Kandydatów do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą (klasę, dany etap edukacji 
w szkole za granicą) lub szkołę dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, przyjmuje się na 
podstawie przedstawionego dyrektorowi szkoły świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę 
za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, jeżeli uczeń takie posiada. Dyrektor szkoły 
podejmuje decyzję o przyjęciu danego ucznia do szkoły na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. 

5. Przyjmowanie cudzoziemców do szkół publicznych reguluje § 2 ust. 1 i  4 rozporządzenia MEN z dnia 
1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, 
szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, 
dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361).  

UWAGI dotyczące uczniów przyjętych do szkoły:

Do podania do szkoły należy dołączyć:
-  poświadczoną kopię nr 1 świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (w systemie rekrutacji elektronicznej)
- poświadczoną kopię nr 1 zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty (w systemie rekrutacji elektronicznej)
- zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów.

Uczniowie znajdujący się na liście kandydatów, przyjętych do szkoły, powinni dostarczyć do sekretariatu oryginały 
dokumentów:
            - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
            - zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty,
            - zaświadczenia o konkursach i osiągnięciach sportowych i artystycznych,
            - zaświadczenia o aktywności na rzecz innych ludzi,
            - zaświadczenia potwierdzające szczególną sytuację kandydata,
            - 3 zdjęcia (podpisane na odwrocie),
            - wolę uczestnictwa w lekcji religii,
            - kopię aktu urodzenia (w celu weryfikacji danych kandydata wprowadzonych do systemu). 
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