




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 5-letniej nauce w naszej szkole na kierunku                                      
informatycznym będziesz mógł podejmować pracę 
jako administrator operacyjnych systemów sieciowych 
i sieci komputerowych, administrator baz danych lub                              
programista zaawansowanych języków programowania 
czy serwisant sprzętu komputerowego.



        Jeśli interesujesz się grafiką komputerową i masz 
zmysł artystyczny oraz poczucie estetyki - to kierunek dla 
Ciebie! W naszej szkole pomożemy Ci odkrywać tajniki 
profesjonalnych programów graficznych.  Na zajęciach 
będziesz poznawać nowoczesne aplikacje do tworzenia 
multimediów, prezentacji, publikacji drukowanych i elek-
tronicznych,projektować aplikacje WWW. Podczas nauki 
kładziemy duży nacisk na obsługę nowoczesnego opro-
gramowania 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. Elektryk jest 
najbardziej poszukiwanym na rynku pracy zawodem.



Technik Elektronik to zawód atrakcyjny, nowoczesny i dający 
młodemu człowiekowi wiele możliwości. Absolwent może 
aplikować do pracy na stanowiskach m.in. projektanta, ser-
wisanta komputerowego, kontrolera jakości, lub technika 
utrzymania produkcji.  Zatrudnienia w przedsiębiorstwach 
komputerowych, firmach wykorzystujących i eksploatują-
cych elektroniczną aparaturę, urządzenia oraz sprzęt. Dziś 
zawód elektronika spójny jest z najnowszymi technologia-
mi: LCD, tabletami, smartfonami.



Technik programista to zawód, który może stać się                                     
pasją. Program nauczania nastawiony będzie na kształcenie 
w sposób innowacyjny oparty na programowaniu w różnych 
językach odpowiednich dla aplikacji desktopowych, np. C++, 
C#, Java, Python, oraz językach projektowania interfejsu              
użytkownika. U nas w szkole będziesz miał możliwość poznania 
takich języków jak: SQL, HTML5, PHP i CSS.  Zawód ten jest   
najbardziej poszukiwanym na rynku pracy. Jeśli chcesz połączyć 
pracę z pasją i kochasz przedmioty ścisłe – wybór zawodu ot-
wiera przed Tobą nieograniczone możliwości (programowanie 
robotów, pisanie gier 3D, aplikacji mobilnych, desktopowych, 
programowania inteligentnych systemów Smart Home).






















