
 

 

 

KSZTAŁCIMY W ZAWODACH 

 

 technik handlowiec  

  technik ekonomista  

 technik usług fryzjerskich  

  technik architektury krajobrazu 

 technik elektryk  

 technik mechanik 

 technik informatyk    

 technik urządzeń i systemów  energetyki odnawialnej 

 

 

NAUKA W TECHNIKUM UMOŻLIWIA: 

 uzyskanie średniego wykształcenia 

 zdanie matury 

 zdobycie zawodu 

 naukę języka angielskiego zawodowego 

 odbycie praktyk zawodowych w lokalnych przedsiębiorstwach 
oraz na wyjazdach zagranicznych 

 zdobycie wiedzy potrzebnej do samodzielnego prowadzenia 
działalności gospodarczej 

 

 

 

 

 

 
 



 
NASZE ATUTY 

 nowoczesne pracownie 

 certyfikowany stadion lekkoatletyczny i orlik 

 internat 

 praktyki zagraniczne i wyjazdy edukacyjne 

 program stypendialny (od średniej ocen 4,0) 

 m-legitymacje 

 wysokie wyniki matur i egzaminów zawodowych 

 projekty unijne (staże i kursy, unowocześnianie bazy dydaktycznej) 

 bogata oferta zajęć sportowych 

 sukcesy w konkursach, olimpiadach i zawodach 

 przyjazna atmosfera i brak nudy (liczne akcje charytatywne, kulturalne, 

sportowe, imprezy okolicznościowe) 

 

Uzyskanie tytułu technika zwalnia ze zdawania 

przedmiotu dodatkowego na  poziomie 

rozszerzonym na maturze! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TECHNIK HANDLOWIEC 

Zawód technika handlowca jest obecnie najbardziej poszukiwanym zawodem na rynku pracy. 
 

Najwięcej ofert pracy przeznaczonych jest dla przedstawiciela handlowego. 
 
 
Zawód technika handlowca ma za zadanie wykształcić w przyszłym absolwencie: 

 orientację marketingową, 
 nauczyć go posługiwania się narzędziami marketingowymi, korzystania z urządzeń IT, 
     posługiwania się przydatnymi w zawodzie programami komputerowymi, nowoczesnej rachunkowości,  
     przepisów prawnych, współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. 

 
Po skończonej szkole będziesz umiał: 

 sporządzać pisma związane z działalnością handlową, 
 wypełniać dokumenty związane z obrotem towarowym, 
 wykonywać prace związane z planowaniem i analizą statystyczną, 
 prowadzić badania rynkowe i marketingowe, opracowywać i interpretować wyniki badań, 
 organizować i prowadzić działalność reklamową, 
 wykonywać podstawowe prace bilansowe, 
 prowadzić rozliczenia z instytucjami finansowymi, ubezpieczeniowymi oraz z innymi podmiotami  

z tytułu podatków i opłat, 
 stosować różne formy i techniki sprzedaży hurtowej i detalicznej, 
 prowadzić negocjacje handlowe z dostawcami i odbiorcami towarów i usług, 
 posługiwać się sprzętem technicznym oraz oprogramowaniem komputerowym. 

 
Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy: 
 

 w działach handlowych podmiotów gospodarczych, 
 w firmach handlowych, 
 w agencjach reklamowych, 
 do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży handlowo-marketingowej. 

 
Możesz też znaleźć zatrudnienie jako merchandiser (dystrybutor produktów), telemarketer, sales manager 
(szef działu sprzedaży, dystrybutor produktów wśród większych klientów). 
 

 

 

 

 

 



 
TECHNIK EKONOMISTA 

Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w zawodzie: 
 

 księgowego, menedżera, tłumacza w firmach i instytucjach, 
 maklera giełdowego w biurach maklerskich, 
 doradcy podatkowego, finansowego w firmach i instytucjach, 
 dystrybutora w firmie handlowej, 
 agenta ubezpieczeniowego, 
 bankiera, 
 analityka rynku w banku, 
 analityka rynku w firmie, 
 specjalisty public relations. 

 
 
 
Po skończonej szkole będziesz umiał: 

 sporządzać dokumenty księgowe, 
 prowadzić rachunkowość, ustalać wynik finansowy, stosować różnego rodzaju 

 rozliczenia pieniężne, obliczać zobowiązania podatkowe 
 podejmować decyzje ekonomiczne, 
 sporządzać uproszczony Biznes Plan, sporządzać plan działania małego przedsiębiorstwa, 
 sporządzać dokumenty i załatwiać formalności związane z podjęciem działalności gospodarczej, 
 stosować instrumenty marketingu w przedsiębiorstwie, projektować program badań marketingowych  

i konstruować prognozę rynkową, sporządzać inwentaryzację oraz oceniać sytuację majątkową i 
finansową firmy, 

 wykorzystywać w pracy programy komputerowe: kadrowo-płacowe, finansowo-księgowe oraz 
sprzedażowo-magazynowe, 

 prowadzić korespondencję handlową i służbową, 
 przygotowywać i prowadzić spotkania służbowe, 
 obsługiwać sprzęt i urządzenia techniki biurowej. 

 

 
Ekonomista może pracować w różnych działach każdego przedsiębiorstwa,  

może także założyć własną firmę. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 

 Współczesny fryzjer to stylista, kreator, artysta, który dba o piękno i wygląd klienta.  
 
Technik usług fryzjerskich wykonuje zabiegi fryzjerskie za pomocą różnorodnych narzędzi z wykorzystaniem 
specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich. Dba o wyposażenie stanowisk pracy w niezbędne 
narzędzia, przybory i materiały, śledzi mody i techniki fryzjerskie. 
 

Technik usług fryzjerskich jest zatem osobą posiadającą wiedzę i umiejętności w zakresie: 

 stosowania w pracy najnowszych osiągnięć fryzjerstwa i właściwych metod oceny jakości środków 
kosmetycznych, 

 wdrażania nowości w modzie i technikach fryzjerskich, 
 obsługiwania i konserwowania urządzeń i przyrządów fryzjerskich, 
 kierowania zespołem pracowniczym 

 

W naszej szkole nauczysz się zabiegów fryzjerskich, takich jak: odżywianie włosów,  masaż skóry głowy, 
strzyżenie i koloryzowanie, czy modelowanie i utrwalanie fryzury.  

 

Korzystamy z najnowszych osiągnięć z dziedziny fryzjerstwa oraz doskonalimy umiejętności zawodowe  
uczestnicząc w kursach i szkoleniach.  

W trakcie zajęć dużo uwagi poświęcamy kształtowaniu takich cech jak: odpowiedzialność, samodzielność, 
aktywność, kultura pracy, komunikatywność, spostrzegawczość, podzielność uwagi, zdolność do szybkiego 
podejmowania decyzji, precyzja i wrażliwość estetyczna.  

 

Zdobycie tytułu technika usług fryzjerskich umożliwia pracę w zakładach i salonach fryzjerskich 

lub otwarcie własnego zakładu fryzjerskiego. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

 

Architektura krajobrazu jest dynamicznie rozwijającym się obszarem związanym z kształtowaniem przestrzeni 
życiowej człowieka za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych oraz z 
uwzględnieniem rozmaitych czynników, które tworzą charakter otaczającego krajobrazu. 

Technik architektury krajobrazu planuje i projektuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, nadzoruje 
pielęgnację parków, starodrzewu, planuje i wykonuje prace związane z konserwacją terenów zieleni i 
zadrzewień. Prace wykonuje przede wszystkim na wolnym powietrzu, w różnych porach roku i zmiennych 
warunkach atmosferycznych, pracuje także w szklarniach, gdzie panuje wysoka temperatura i wilgotność oraz 
w pomieszczeniach biurowych i pracowniach architektonicznych. 

 

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

 opracowywania projektów obiektów terenów zieleni, 
 urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień, 
 urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu. 

 

Technik architektury krajobrazu może podejmować pracę w przedsiębiorstwach nadzorujących tereny zieleni: 
ogrody, parki, skwery oraz w instytucjach, w których znajdują się tereny zieleni – zakłady przemysłowe, 
szpitale czy osiedla mieszkaniowe. Może być zatrudniony w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w 
zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu (np. gminnych wydziałach 
architektury na stanowisku asystenta projektanta), może także samodzielnie prowadzić działalność 
gospodarczą. 

 

Ukończenie szkoły i zdanie egzaminu zawodowego daje kwalifikacje rolnicze. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIK ELEKTRYK 

Zawód elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy, ponieważ energia 

elektryczna jest potrzebna w każdej dziedzinie życia. 

Technik elektryk przygotowany jest do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania 
napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym. 
 
Typowe zadania i czynności wykonywane przez technika elektryka : 
 

 projektowanie instalacji i sieci elektrycznych, 
 montaż i naprawa instalacji elektrycznej i elektronicznej, 
 instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych, 
 wykonywanie przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, 
 lokalizowanie uszkodzeń, dokonywanie napraw, konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń 

elektrycznych, 
 diagnozowanie stanu izolacji urządzeń i maszyn elektrycznych, 
 konserwacja i naprawa linii napowietrznych i kablowych, 
 wykonywanie przyłączeń urządzeń elektrycznych(m.in. oświetlenie, ogrzewanie elektryczne), 
 prace elektroinstalatorskie, 
 prace montażowe i eksploatacyjne w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów, 
 eksploatacja urządzeń ochrony odgromowej i środków ochrony przepięciowej w obiektach budowlanych   

i sieciach elektroenergetycznych, 
 prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem sieci, 
 naprawa i przezwajanie silników elektrycznych, 
 naprawa uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej, 
 organizowanie i wykonywanie prac w zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach 

elektroenergetycznych. 

Elektryk może pracować w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, 
we wszystkich zakładach wykorzystujących energię elektryczną, zakładach produkujących maszyny i 
urządzenia elektroenergetyczne, zakładach naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i 
elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku.  

Po uzyskaniu uprawnień może również wykonywać instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIK MECHANIK 

Nauka technika mechanika obejmuje przygotowanie do obsługi nowoczesnych maszyn i 
urządzeń oraz do wykonywania prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo – 
instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych.  

Jako absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik będziesz 
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

 wytwarzania części maszyn i urządzeń; 
 dokonywania montażu maszyn i urządzeń; 
 instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń; 
 obsługiwania maszyn i urządzeń; 
 organizowania procesu produkcji; 

Zdobędziesz umiejętności do aktywnego zachowania się na rynku pracy. 

  

Absolwenci naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik mogą podejmować 

pracę w  sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru 

technicznego.  

Najczęściej  są zatrudniani na stanowiskach związanych z: obsługą maszyn i urządzeń 

produkcyjnych, montażem  maszyn, kontrolą techniczną, organizacją i nadzorowaniem prac, 

konserwacją i naprawą eksploatowanych maszyn, organizowaniem zaopatrzenia i zbytu.  

 

Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej 

technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym umożliwiającym łatwe 

przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIK INFORMATYK 
Technik informatyk to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych 
i pełnych pomysłowości.  

Technik informatyk to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. 

Informatyk zajmuje się nowymi technologiami w zakresie zasad gromadzenia, przekazu i przetwarzania 
informacji.  
 
Do najważniejszych zadań informatyka należy umiejętności tworzenia oprogramowania i znajomość 
specjalistycznego języka służąca do tego, zarządzanie danymi i przekazywanie ich, szyfrowanie, 
administrowanie systemów komputerowych, projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami WWW oraz 
znajomość teoretyczna i praktyczna sprzętu komputerowego, jego składanie i usuwanie ewentualnych usterek. 
 
Zdobywane w szkole umiejętności zawodowe to miedzy innymi: 

 posługiwanie się systemami operacyjnymi 
 praca w wybranych rodzajach sieci komputerowych 
 posługiwanie się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na 

opanowanie umiejętności pracy z różnymi systemami 
 posługiwanie się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym 
 konfiguracja sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań 
 posługiwanie się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL 
 projektowanie baz danych i ich oprogramowania 
 programowanie w wybranych językach 
 stosowanie metod programowania i dobór algorytmów 

 
Absolwent może znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie pracuje się z wykorzystaniem komputerów 
i pracować jako: 

 instalator i administrator systemów operacyjnych, 
 administrator sieci komputerowych, administrator baz danych, 
 projektant i programista baz danych, 
 instalator  i konserwator sprzętu komputerowego, 
 grafik komputerowy, 
 programista aplikacji internetowych. 

 
Kwalifikacje i umiejętności zdobyte w tej szkole umożliwiają także założenie własnej firmy zajmującej się 
np. tworzeniem witryn internetowych, montażem, sprzedażą i serwisowaniem sprzętu komputerowego. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW 
ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej stanowi nowy przyszłościowy zawód.  

Kierunek ten jest odpowiedzią na nowe zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy- pozyskanie 
ekologicznych źródeł energii, wśród których poważną pozycję stanowią zasoby o charakterze 
odnawialnym. 

 

Uczniowie opanują wiedzę z zakresu: 

 planowania lokalizacji urządzeń stosowanych do wytwarzania energii cieplnej, mechanicznej i 
elektrycznej; 

 projektowania instalacji wyposażonych w urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej; 
 organizacji i nadzoru prace związanych z montażem urządzeń stosowanych w systemach 

energetyki odnawialnej; 
 montażu urządzeń w systemach pozyskiwania energii odnawialnej; 
 obsługi oraz serwisowania urządzeń w instalacjach oraz systemach OZE; 
 przygotowywania  kosztorysów, umów, ofert dotyczących projektów z zakresu wykorzystania 

odnawialnych zasobów energii. 
 

Technicy tego kierunku będą profesjonalnie przygotowani do podjęcia pracy w  projektowaniu, 
montażu i obsłudze instalacji energetyki słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej oraz 
technologii spalania biomasy. 
 

Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będą mogli podjąć pracę jako: 

 osoby pełniące nadzór techniczny nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji 
energetyki odnawialnej 

 monterzy instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej 
 doradcy energetyczni w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
 pracownicy nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem 

odnawialnych źródeł energii w administracji publicznej 
 pracownicy firm specjalizujących się w technice instalacyjnej, grzewczej czy klimatyzacyjnej 
 pracownicy firm konsultingowych i doradczych na terenie całego kraju 
 wykwalifikowane osoby prowadzące samodzielną działalność usługową. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zespół Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie 

ul. Długa 130 Czartajew 17-300 Siemiatycze 

www.zst.czartajew.pl    sekretariat@zst.czartajew.pl    facebook.com/czartajew.zst 


