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TECHNIKUM ZAWODOWE 

 

Kształcenie w technikum odbywa się w 5-letnim cyklu kształcenia 

w następujących zawodach dwukwalifikacyjnych: technik budownictwa, 

technik ekonomista, technik handlowiec, technik elektronik, technik 

mechanik. 

 

O przyjęcie do technikum mogą ubiegać absolwenci szkoły podstawowej, 

którzy chcą zdobyć wykształcenie średnie i kwalifikacje w wybranym zawodzie. 

Technikum to szkoła przygotowująca kadry średniego personelu technicznego. 

Uczniowie szkoły realizują treści ujęte w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego dla tego typu szkoły. Treści te wyznaczają wymagania egzaminu 

maturalnego. W klasach technikum zawodowego uczniowie realizują 

przedmioty w zakresie rozszerzonym: 

 matematykę (od klasy pierwszej) we wszystkich zawodach; 

 wiedzę o społeczeństwie (od klasy drugiej) – w zawodzie technik 

ekonomista i technik handlowiec; 

 geografię (od klasy drugiej) – w zawodzie technik budownictwa, technik 

mechanik i technik elektronik. 

Uczniowie realizują również treści ujęte w podstawie programowej 

kształcenia w zawodzie, które wyznaczają wymagania egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.   

Szkoła zapewnia dostęp do pomieszczeń dydaktycznych z wyposażeniem 

odpowiadającym technologii i technice stosowanej w zawodzie, zapewnia 

osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia określonych w podstawie 

programowej kształcenia w zawodzie oraz umożliwia przygotowanie ucznia do 

wykonywania zadań zawodowych. Zajęcia praktyczne prowadzone są 

w Centrum Kształcenia Zawodowego. Uczniowie technikum odbywają praktyki 

zawodowe w zakładach pracy odpowiednich dla danego zawodu, na podstawie 

umów zawieranych pomiędzy szkołą a zakładem pracy.  

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania 

wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb 

i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji 

i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji 

zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. 

Uczniowie technikum przystępują do egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje w zawodzie.  Zdający, który zdał egzamin potwierdzający 

kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje świadectwo potwierdzające 

kwalifikację w zawodzie, wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 

Osoba, która posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje 

wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada odpowiedni poziom 

wykształcenia (ukończy technikum) otrzymuje dyplom potwierdzający 



kwalifikacje w zawodzie. Dyplom zawiera szczegółowy opis umiejętności 

i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu zawodowego ze 

wskazaniem zawodów, do których wykonywania jest uprawniony. Wszyscy 

posiadacze dyplomu otrzymują do niego suplementy w języku polskim 

i angielskim. 

 Po ukończeniu nauki młodzież otrzymuje świadectwo ukończenia 

technikum i może zdawać egzamin maturalny. Zarówno egzamin zawodowy, 

jak i egzamin maturalny są egzaminami zewnętrznymi organizowanymi przez 

Okręgową Komisję Egzaminacyjną lecz zdawane są w szkole. 

Technikum przygotowuje do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego 

funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Absolwent szkoły posiada 

pełne kwalifikacje zawodowe oraz jest przygotowany do uzyskania niezbędnych 

uprawnień zawodowych. 

 

Ukończenie technikum umożliwia: 

1) uzyskanie dyplomu technika potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

2) uzyskanie wykształcenia średniego 

3) uzyskanie świadectwa dojrzałości 

4) kontynuowanie nauki na studiach wyższych 

5) pracę w różnych gałęziach gospodarki narodowej 

6) prowadzenie własnej działalności gospodarczej. 

 

Absolwent technikum: 

1. W zawodzie technik budownictwa jest przygotowany do montażu 

konstrukcji budowlanych, organizacji i kontroli robót budowlanych oraz 

sporządzania kosztorysów. 

 

2.  W zawodzie technik elektronik jest przygotowany do montażu 

oraz instalowania układów i urządzeń elektronicznych oraz eksploatacji 

urządzeń elektronicznych. 

 

3. W zawodzie technik handlowiec jest przygotowywany do prowadzenia 

sprzedaży i prowadzenia działań handlowych. 

 

4.  W zawodzie technik ekonomista jest przygotowany do prowadzenia 

dokumentacji w jednostce organizacyjnej oraz prowadzenia spraw kadrowo-

płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.  

 

5. W zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania 

i naprawy elementów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz organizacji 

i nadzorowania procesów produkcji maszyn i urządzeń.  


