
Technik informatyk to ciekawy, twórczy,
prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód

dla ludzi dynamicznych i pełnych
pomysłowości. To zawód poszukiwany na
krajowych i zagranicznych rynkach pracy.

Technicy informatycy łatwo znajdują
zatrudnienie w różnych gałęziach

gospodarki. Mogą również otworzyć własną
działalność. 

Zalety zawodu Informatyka:
– Wysoko płatna praca,

– Dyspozycyjny na rynku pracy zawód,
– Możliwość rozwoju zawodu,

– Możliwość pracowania w różnych branżach IT,
– Limitowany wymiar czasu przerwy+ przymusowe przerwy.

"Podoba mi się ten profil ponieważ w tej szkole są fajni uczniowie, są
otwarci i zabawni. Nauczyciele są bardzo przyjaźni i jest szansa, że dużo

się tutaj nauczę".

„Interesuję się komputerami i dlatego wybrałem ten profil. W szkole jest
super kadra nauczycielska”.

„Tutaj jest dużo rzeczy których mogę dowiedzieć się o komputerach, a z
informatyką wiążę moją przyszłość”.

„Technik informatyk to profil przyszłościowy! Można dużo się nauczyć 
i kiedyś dobre pieniądze z tego będą”.

„To profil zgodny z moimi zainteresowaniami. Nauczyciele są fajni 
i można się dużo nauczyć. Nie żałuję mojego wyboru”.

„Myślałem o liceum, ale po technikum mam zawód i to jest dla mnie
ważniejsze”.



Technik handlowiec to zawód dla
osób, które interesują się

zagadnieniami gospodarczymi 
i społecznymi, jeśli jesteś

kreatywny(a), masz łatwość 
w nawiązywaniu kontaktów 

z innymi, lubisz pracę 
z komputerem i chcesz biegle

posługiwać się komputerowymi programami finansowo-księgowymi 
w zarządzaniu firmą handlową - wybór jest prosty.

Wybierając ten zawód w naszej szkole, zdobędziesz umiejętności:
• obsługi urządzeń biurowych, posługiwania się finansowo-księgowymi

programami komputerowymi,
• organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością handlową

przedsiębiorstwa,
• wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją

transakcji kupna i sprzedaży,
• prowadzenia działań reklamowych i marketingowych.

„W przyszłości chciałabym pracować w handlu, więc tutaj nauczyłam się
dużo przydatnych rzeczy”.

„Chcę pracować w firmie. Można zarobić dobre pieniądze. Tutaj w
szkole jest dużo przydatnych przedmiotów i zajęcia praktyczne. Na

pewno będzie mi łatwiej w przyszłości”.

„Wybrałam ten profil, ponieważ jest zgodny z moimi zainteresowaniami.
Chcę mieć kiedyś swoją firmę. Tutaj mogę dużo się nauczyć”.



Technik spedytor należy do grupy
poszukiwanych pracowników. Spedytor
może pracować w przedsiębiorstwach

logistycznych, spedycyjnych,
transportowych, agencjach obsługi

portów morskich, lotniczych oraz we
wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary

oraz w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe. Spedytor 
w swojej pracy doradza w sprawach wyboru gestii transportowej, środka

transportu i drogi przewozu, przygotowania ładunku do przewozu.
Planuje potrzeby spedycyjne placówki transportowej, co związane jest 

z określaniem i ustalaniem niezbędnej liczby środków transportu do
wykonania zadania przewozowego. Spedytor organizuje załadunek 

i wyładunek towarów oraz nadzoruje i monitoruje cały proces
przewozowy i operacje przeładunkowe. Miejscem pracy spedytora są

pomieszczenia biurowe oraz miejsca załadunku, rozładunku lub
przeładunku towarów. Podstawowymi narzędziami pracy spedytora są
komputer, fax oraz telefon. Spedytor powinien biegle posługiwać się

przynajmniej jednym językiem obcym oraz umieć wykorzystywać zalety
Internetu.

„Ten kierunek to dobra perspektywa na przyszłość. Więc jeśli ktoś jest
zainteresowany spedycją to kierunek dla niego”.

„Interesuję się spedycją. Nauczyciele są mili i promocji. Można dużo się
nauczyć”.

„Chcę założyć firmę a tutaj mogę się dużo dowiedzieć i nauczyć”.

„Są praktyki i zajęcia praktyczne, a to najlepiej uczy. Nauczyciele są
pomocni i kierunek jest OK”.



Technik pojazdów samochodowych to zawód
związany z obsługą pojazdów samochodowych.

Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się
specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji
pojazdów samochodowych, a także diagnostyki

samochodowej.
Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło

zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze
wykształconych fachowców z zakresu naprawy 

i eksploatacji współczesnych pojazdów
samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne

technologie. Technik pojazdów samochodowych to zawód 
z przyszłością. Do zadań technika pojazdów samochodowych należy:
• organizowanie i wykonywanie obsługi pojazdów samochodowych;

• diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów
pojazdów samochodowych;

• ocenia stan techniczny pojazdów, ustala przyczyny niesprawności oraz
sposoby napraw;

• wykonywanie napraw pojazdów samochodowych;
• kontrolowanie jakości wykonanych napraw;

• prowadzenie usług motoryzacyjnych;
• prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów

samochodowych.
„Zawsze interesowałem się samochodami, a tutaj mogę się czegoś

nauczyć. Nauczyciele są otwarci i atmosfera w szkole jest ok.”

„Lubię samochody i nimi jeździć. Ten kierunek jest OK. Jest fajny
warsztat. Nauczyciele są spoko i uczniowie też.”

„To dobry kierunek jak chcesz być mechanikiem. Lubię samochody więc
go wybrałem. Atmosfera w szkole jest spoko.”

„Interesuję się mechaniką. Po tej szkole będę miał zawód i papiery
technika, a to też jest ważne.”



Technik logistyk zajmuje się
planowaniem, organizowaniem,
kierowaniem i kontrolowaniem
przemieszczania towarów od

producenta do konsumenta oraz
wykorzystaniem informacji płynących
z rynku w celu optymalizacji korzyści
wynikających z wymiany towarowej

dla wszystkich uczestników tej
wymiany. 

Logistyk ma za zadanie skutecznie zarządzać przepływem surowców 
i materiałów oraz koordynować łańcuch dostaw tak, aby produkt został

sprawnie przetransportowany od dostawcy do odbiorcy końcowego.
Logistycy znajdują zatrudnienie w wielu dziedzinach gospodarki, m.in.

handlu, usługach i spedycji.

„Wybrałam profil logistyczny, bo uważam że to mega dobry kierunek na
przyszłość. Interesuję się tym i na pewno wiedza z tego kierunku przyda

mi się w przyszłości.”

„Po kierunku technik logistyk mogę znaleźć dobrą pracę. Tutaj w szkole
mamy praktyki i mogę się nauczyć wielu rzeczy.”

„Jak skończę szkołę to będę mieć papier i mogę iść do pracy, a logistyka
to ciekawe tematy. Nauczyciele są pomocni i jest w szkole fajnie”.

„Technik logistyk mnie interesował. Chcę rozwijać się w tym kierunku –
może studium lub studia. Tutaj w szkole nauczyłem się wielu rzeczy 

i wiem, że na studiach będzie mi łatwiej”.



Technik żywienia i usług gastronomicznych
to zawód, który łączy w sobie umiejętności

kucharza, doradcy żywieniowego 
i organizatora usług gastronomicznych. Technik

żywienia i usług gastronomicznych posiada
umiejętności oceniania jakości żywności,

dobierania parametrów jej przechowywania,
sporządzania potraw, dekorowania, porcjowania

i serwowania zgodnie ze sztuką obsługi
konsumenta. Potrafi zaplanować i ocenić sposób żywienia różnych grup

ludności, zorganizować produkcję gastronomiczną, jak również
zaplanować i zrealizować usługi gastronomiczne. 

Technik technik żywienia i usług gastronomicznych znajdzie zatrudnienie
w: restauracjach, barach, kawiarniach, zakładach gastronomicznych,

domach opieki społecznej, domach dziecka, internatach, akademikach,
szpitalach, sanatoriach (dietetyk, intendent), przedsiębiorstwach

zajmujących wytwarzaniem produktów i półproduktów spożywczych,
instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności 

i żywieniu, działalność gospodarcza w branży gastronomicznej (catering,
restauracja, bar).

„Lubie jeść i gotować, więc to kierunek dla mnie. Nauczyciele są
tolerancyjni i szkoła jest czysta i spoko”.

„U mnie to tradycja – prawie wszyscy w rodzinie uczyli się na żywieniu.
To dobry zawód, szkoła też jest dobra.”

„Ten zawód ma przyszłość, zawsze będą restauracje czy bary, więc
będzie gdzie pracować. A ja lubię gotować i jeść. Ludzie w szkole są

tolerancyjni”.

„Żywienie zawsze mnie interesowało. Tutaj w szkole dużo się uczę bo są
kuchnie gdzie mamy zajęcia praktyczne. Mamy też praktyki zawodowe

poza szkołą. Jak skończę szkołę będę mieć papiery i mogę iść do pracy.”



Technik ekonomista to zawód dający
szerokie możliwości. Można uzyskać pracę

wszędzie tam, gdzie prowadzona jest
działalność gospodarcza oraz 

w jednostkach budżetowych i finansowych.
Ukończenie Technikum Ekonomicznego
może być również przepustką do kariery

naukowej, ponieważ ekonomia to jedna 
z najważniejszych współczesnych nauk. 

Technik ekonomista znajdzie zatrudnienie w:
• firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych,

• urzędach administracji,
• urzędach skarbowych,
• biurach księgowych,

• bankach,
• sekretariatach,

• agencjach celnych,
• biurach maklerskich,

• towarzystwach ubezpieczeniowych,
• stowarzyszeniach i fundacjach,

• własnej firmie.

„Lubie liczyć, lubię matematykę i chwiałbym kiedyś mieć dobrą pracę za
dobrą płacę. Może pójdę na bankowość to będzie mi łatwiej.”

„Myślę, że ekonomista to dobry zawód. Może kiedyś formę otworzę, a ta
szkołą wtedy mi się przyda.”

„Można dużo na praktykach się nauczyć i na zajęciach praktycznych.
Interesuje mnie ogólnie ekonomia”.

„Nie wiem czy pójdę na studia, ale po ekonomiście mogę pracować 
w biurze, sklepie bo mam już praktykę i wiem o co chodzi”.



Do podstawowych zadań zawodowych
wykonywanych przez technika hotelarstwa

należą wszystkie czynności związane z fachową 
i kompleksową obsługą gościa hotelowego

(recepcja, służba pięter, gastronomia), ponadto
zbieranie i gromadzenie informacji, kreowanie
rozwoju  i planowanie różnego rodzaju usług

hotelarskich. Technik hotelarz pracuje jako: 
• recepcjonista,

• kelner,
•barman,

•pracownik służby pięter,
•pracownik służby parterowej,

•organizator usług cateringowych,
•pracownik ruchomej bazy hotelarskiej: lotniczej, morskiej, kolejowej,
•pracownik stowarzyszeń i organizacji hotelarskich i turystycznych.

„Zawsze chciałam pracować z ludźmi, a turystyka czy hotelarstwo
bardzo mi się podobało. Jestem zadowolona z mojego wyboru.”

„Technikum to dobry wybór, jeśli ktoś chce iść do pracy po szkole bo
po ukończeniu szkoły dostaje papiery. Można też się dużo nauczyć.” 

„Technik hotelarz to dobry zawód – można dużo rzeczy robić jak się
ukończy szkołę. Jeśli ktoś chce iść na studia w tym kierunku to będzie mu

zawsze łatwiej.”

„Fajny kierunek – na praktykach można dużo się nauczyć, a w szkole
są mili i pomocni nauczyciele. Można poznać fajnych ludzi.”


