




Na dzisiejszym rynku pracy istnieje duże zapotrzebowanie 
na osoby kształcące się w zawodzie informatyka. Jest to 
więc profesja, która daje gwarancję zatrudnienia zarówno 
w kraju, jak i za granicą. 

Po 4-letniej nauce w naszej szkole, na kierunku informaty-
cznym będziesz mógł podejmować pracę jako adminis-
trator operacyjnych systemów sieciowych i sieci kom-
puterowych, administrator baz danych lub programista 
zaawansowanych języków programowania czy serwisant 
sprzętu komputerowego.



Jeśli interesujesz się grafiką komputerową i masz zmysł 
plastyczny oraz poczucie estetyki - to kierunek dla Ciebie! 
  
W naszej szkole pomożemy Ci odkrywać tajniki profes-
jonalnych programów graficznych. Na zajęciach będziesz 
poznawać nowoczesne  aplikacje do tworzenia multi-
mediów, prezentacji, publikacji drukowanych i elektron-
icznych, projektować aplikacje WWW. Podczas nauki 
kładziemy duży nacisk na obsługę nowoczesnego
oprogramowania w zakresie grafiki 2D oraz 3D.



Na tym kierunku możesz poznać podstawowe zagadnie-
nia dotyczące prądu elektrycznego, projektowania insta-
lacji elektrycznych, dobierania układów zabezpieczeń czy 
układów sterowania silnikami elektrycznymi.

Z nami nauczysz się programować sterowniki PLC, czyli
elektroniczne układy pozwalające na automatyzację pro-
cesów produkcyjnych oraz będziesz korzystać z nowocze-
snej aparatury i przyrządów elektrycznych.



Technik Elektronik to zawód atrakcyjny, nowoczesny i da-
jący młodemu człowiekowi wiele możliwości. Absolwent 
może aplikować do pracy na stanowiskach m.in. proje ktanta, 
serwisanta komputerowego, kontrolera jakości, lub zarząd-
cy produkcji. zatrudnienia w przedsiębiorstwach kompute-
rowych, firmach wykorzystujących i eksploatujących elek-
troniczną aparaturę, urządzenia oraz sprzęt.



Głównym celem kształcenia  w zawodzie elektryk jest przy-
gotowanie wykwalifikowanych elektryków, którzy mogliby
znaleźć zatrudnienie przede wszystkim w przemyśle elek-
trotechnicznym, a także w innych gałęziach przemysłu oraz 
w usługach, w których wykonywanie zawodu wiąże się          
z wiedzą i uzyskaniem uprawnienień elektryka. Konieczna 
jest wysoka sprawność manualna i dobra  koordynacja wz-
rokowo - ruchowa.  

Elektryk może podwyższyć swoje kwalifikacje po uzupełnie-
niu wykształcenia  do średniego    i zdaniu dodatkowych 
egzaminów.
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