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technikum



Jako technik grafiki i poligrafii cyfrowej będziesz się zajmować:

╸ szeroko pojętym przygotowywaniem materiałów do drukowania
╸ obsługą różnego rodzaju programów graficznych oraz typowych 

programów do składu komputerowego
╸ dobieraniem procesów i ustalaniem parametrów drukowania w różnych 

technikach drukarskich
╸ obsługą cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii
╸ eksploatacją cyfrowych maszyn i urządzeń drukujących
╸ modelowaniem, drukowaniem i obróbką wydruków 3D

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej



Fotografia jest wykorzystywana we wszystkich niemal obszarach działalności człowieka. Postęp 
technologiczny sprawił, że dzisiaj odchodzi się od rejestracji materiałów w postaci analogowej na 
rzecz rejestracji cyfrowej. 

╸ Kształcenie w zawodzie technik fotografii i multimediów przygotowuje specjalistów z 
zakresu multimediów i fotografii, którzy są w stanie sprostać oczekiwaniom, jakie niesie 
rozwijający się rynek szeroko pojętych usług cyfrowych.

╸ Uczęszczając na ten kierunek będziesz miał możliwość: 
╸ zrozumieć techniczne aspekty dotyczące szeroko pojętej fotografii analogowej jak i 

cyfrowej, 
╸ poznać praktyczne zagadnienia związane z pracą w studio fotograficznym i plenerze, 
╸ nauczyć się metod korekty zdjęć i montażu fotograficznego, 
╸ opanować obsługę sprzętu fotograficznego i filmowego oraz poznać jego budowę i zasady 

funkcjonowania. 

W nowoczesnych pracowniach komputerowych nauczysz się cyfrowej obróbki zdjęć, projektowania 
grafiki, animacji, montażu filmu itp. Zapoznasz się z cenionymi na rynku pracy programami do 
grafiki i multimediów, takimi jak: Corel, Photoshop, Ilustrator. 

Poznasz tajniki skutecznej reklamy oraz zasady budowania wizerunku osób i firm.

Technik fotografii i multimediów



Technik pojazdów samochodowych – to zawód związany z obsługą 
współczesnych pojazdów samochodowych. 

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

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych pozwala na samodzielne wykonywanie 
pracy mechanika samochodowego , nadzorowanie procesów obsługi i 
naprawy w zakładach motoryzacyjnych lub prowadzenia własnej działalności 
w zakresie diagnostyki, obsługi i naprawy samochodów. Daje również 
doskonałą bazę do kontynuowania nauki na studiach wyższych. 

Technik pojazdów samochodowych



Nauka technika mechanika obejmuje przygotowanie zawodowe polegające 
na teoretycznym i praktycznym przygotowaniu do zawodu mechanika – 
obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz do wykonywania prac 
projektowych, produkcyjnych elementów maszyn i urządzeń technicznych. 

W trakcie nauki zdobędziecie umiejętności użytkowania narzędzi do 
komputerowego wspomagania przygotowania produkcji w ramach zajęć w 
pracowni komputerowej wyposażonej w oprogramowanie wspierające 
procesy kreślenia i projektowania.

Technik mechanik



Technik mechatronik to nowoczesny, wymagający i poszukiwany zawód na 
rynku pracy. Mechatronik to osoba, która umie projektować nowoczesne 
urządzenia i linie produkcyjne. Potrafi łączyć umiejętności wielu dziedzin 
nauki, bo tego wymaga nowoczesny przemysł.

Obserwuje się stały wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tym 
zawodzie. Znajdują oni zatrudnienie w energetyce, medycynie, przemyśle 
lotniczym, budownictwie, samochodowym i wielu innych branżach.

Technik mechatronik



Technik automatyk to nowoczesny i atrakcyjny zawód. Automatyka zajmuje 
się zagadnieniami sterowania procesami przemysłowymi ograniczając w 
nich udział człowieka. Stosowana jest wszędzie tam gdzie procesy są 
uciążliwe, wymagają ogromnego wysiłku lub dużej precyzji i dokładności.

Dziś trudno sobie wyobrazić zakłady produkcyjne bez maszyn i robotów. To 
właśnie automatycy zajmują się projektowaniem, montażem i 
uruchamianiem linii produkcyjnych, dbają również o to, aby działały one 
prawidłowo.

Jeżeli interesujesz się nowoczesnymi technologiami, jeśli pasjonuje Cię 
automatyka i elektronika, jeśli świata nie widzisz poza robotyką, chcesz 
zdobyć nowoczesny zawód, dający wiele możliwości zatrudnienia, to 
kierunek technik automatyk jest stworzony dla Ciebie!!!

Technik automatyk



Technik elektryk to kierunek szerokoprofilowy, obejmujący całościowo 
wiedzę z różnych dziedzin elektrotechnicznych. Zdobyta wiedza umożliwia w 
końcowym etapie kształcenia specjalizację w zakresie automatyki 
budynkowej. 

Wykształcenie w zakresie wiedzy podstawowej umożliwia stałe 
doskonalenie zawodowe wraz z postępującymi zmianami w konstrukcji, 
technologii i eksploatacji maszyn, urządzeń elektrycznych i energetycznych, 
zaś posiadana przez technika kompleksowa wiedza z zakresu elektryki, 
umożliwia szybkie dostosowanie się do zmieniającej się i postępującej myśli 
technicznej.

Technik elektryk



Zawód technik elektronik jest odpowiedzią na dynamicznie rozwijający się 
rynek pracy. Umiejętność projektowania, programowania, instalowania 
urządzeń elektronicznych jest ceniona przez wielu pracodawców. Uczniowie 
w ramach nauki mają możliwość praktycznego poznania tematyki związanej z 
urządzeniami alarmowymi, kontrolą dostępu, sieciami komputerowymi, 
telewizją satelitarną i naziemną, układami mikroprocesorowymi i wiele 
innych.

Technik elektronik



Dzisiaj trudno wymienić dziedzinę, w której nie stosuje się regulowania 
temperatury maszyn, pomieszczeń lub produktów. Dlatego też branża 
CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA nieustannie się rozwija, szuka nowych 
rozwiązań i zastosowań, a jej eksperci wdrażają wciąż nowe pomysły i 
patenty technologiczne np. aplikacje mobilne do zdalnego sterowania 
urządzeniami lub dotykowe panele sterujące. Pomysły w tej branży wydają 
się nie mieć końca, wynika to z wielu czynników: począwszy od potrzeb 
klientów, na zmianach klimatycznych kończąc. W związku z tym 
zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów ciągle rośnie.

TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI podczas 5-letniej nauki nabywa 
wiedzę z zakresu chłodnictwa, termodynamiki, elektroniki, elektryki, 
automatyki oraz zdobywa kwalifikacje do instalowania, obsługi, regulacji, 
naprawy lub wymiany oraz modernizacji urządzeń chłodniczych, 
klimatyzacyjnych oraz grzewczych (pomp ciepła) w budynkach 
przemysłowych i mieszkalnych. 

Technik chłodnictwa i klimatyzacji



Technik architektury krajobrazu to kierunek, który umożliwia zdobycie wiedzy z 
zakresu projektowania krajobrazu, w tym projektowania ogrodów i innych terenów 
zieleni miast i obszarów wiejskich. 

Ważne w tym zawodzie jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych 
umiejętności i metod projektowania przestrzeni, dobierając odpowiednie rośliny, 
tworząc z nich niepowtarzalne kompozycje. 

Absolwent po ukończeniu tego kierunku, będzie posiadał wiedzę i umiejętności z 
zakresu projektowania, wykonawstwa i pielęgnacji obiektów zieleni oraz produkcji 
roślin ozdobnych i materiału szkółkarskiego.

Technik architektury krajobrazu



Logistyk to specjalista w dziedzinie ekonomii przedsiębiorstw i handlu, zajmujący 
się zarządzaniem, procesem planowania i przepływu surowców, półproduktów oraz 
produktów. Zazwyczaj specjaliści od spraw logistyki zajmują się magazynami, 
dopływem surowców do fabryki, a następnie wywożeniem gotowych wyrobów. 
Zakres obowiązków logistyka to: zaopatrzenie, planowanie produkcji, dystrybucja, 
transport, komunikacja.

Wybierając ten kierunek możesz zapisać się do grupy ogólnej, gdzie zrealizujesz 
wszystkie założenia kierunku kształcenia technik logistyk lub do grupy ze 
specjalizacją: logistyka w służbach mundurowych, gdzie dodatkowo będziesz 
uczestniczył w zajęciach sprecyzowanych mundurowo. Klasa o tej specjalizacji 
oprócz logistyki ogólnej, jest ukierunkowana na przygotowanie absolwenta do 
podjęcia pracy w zawodach mundurowych (Wojsko, Policja, Straż Pożarna)

Technik logistyk



Geodezja w praktyce to pomiar gruntów pod budowę wszelkiego rodzaju obiektów, 
dróg i autostrad, wykonywanie map cyfrowych do tworzenia projektów oraz planów 
zagospodarowań terenów. Jest praktycznym i niezbędnym zawodem na rynku 
pracy.

Geodeta uczestniczy w procesach planistycznych, projektowych i budowlanych. 
Prowadzi obsługę montażu budowli, dokonuje pomiaru przemieszczeń i 
odkształceń obiektów budowlanych, prowadzi inwentaryzację powykonawczą oraz 
realizuje zadania z zakresu regulacji stanu prawnego nieruchomości. W codziennej 
pracy wykorzystuje elektroniczne instrumenty pomiarowe, odbiorniki satelitarne 
oraz specjalistyczne oprogramowanie komputerowe służące do tworzenia 
opracowań kartograficznych.

Technik geodeta



szkoła
branżowa
I go-stopnia



W trakcie nauki zdobędziesz kwalifikacje z zakresu obsługi różnych magazynów, 
zarówno przyprodukcyjnych, dystrybucyjnych jak i spedycyjnych. Nauczymy Cię 
obsługi programów komputerowych stosowanych w pracy biurowej oraz w pracy 
magazynu. Nauczysz się korzystać z narzędzi do znakowania, pakowania i 
zabezpieczania towarów oraz urządzeń do automatycznej identyfikacji towarów. 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
magazyny;  centra logistyczne;  terminale kontenerowe;  centra dystrybucyjne;  
firmy produkcyjne, handlowe i usługowe.

Magazynier



To jeden z podstawowych i najstarszych zawodów w przemyśle metalowym i 
maszynowym. Z tego też względu ma szerokie zastosowanie w gospodarce 
narodowej, głównie w usługach oraz wytwarzaniu i eksploatacji wyrobów 
technicznych branży metalowej

Pomimo rozwoju różnych dziedzin związanych z nowoczesnymi technologiami, 
zapotrzebowanie na specjalistów wykonujących usługi ślusarskie ciągle rośnie. 
Dlatego jeżeli chcesz mieć pewność, że cokolwiek by się nie stało, zawsze sobie 
poradzisz i znajdziesz nową pracę bez problemu,to wybierz ten zawód!

Ślusarz



Mechanik pojazdów samochodowych – to zawód związany z obsługą 
współczesnych pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku 
uczniowie, stają się specjalistami z dziedziny, obsługi , naprawy i eksploatacji 
pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Potrafią 
organizować , prowadzić i nadzorować procesy obsługi i naprawy pojazdów 
samochodowych.

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych pozwala na samodzielne wykonywanie pracy 
mechanika samochodowego , nadzorowanie procesów obsługi i naprawy w 
zakładach motoryzacyjnych lub prowadzenia własnej działalności w zakresie 
diagnostyki , obsługi i naprawy samochodów.

Mechanik pojazdów samochodowych
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Ciekawe zajęcia WF



Imprezy dla uczniów

COROCZNY RAJD 
JEDNOŚLADÓW
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Dodatkowe zajęcia 
rozwijające

BUDOWA DRONÓW / ROBOTYKA / DRUKARKI 3D



Targi pracy
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Wycieczki zawodoznawcze



Projekt “Małopolska chmura edukacyjna”



Warsztaty na uczelniach wyższych



BEZPŁATNE KURSY UNIJNE

32

1. Prawo jazdy kat. B
2. Spawanie metodą MAG 135
3. Operator wózków widłowych
4. Asystent BHP
5. Prawo jazdy kat. T
6. AutoCad
7. Technologie tworzenia map numerycznych
8. Magazynier z obsługą wózków widłowych i obsługą komputerowych 
programów
magazynowych
9. Kurs w zakresie uzyskania uprawnień operatora suwnic sterowanych z 
poziomu roboczego w
tym bezprzewodowe kat. IIS
10. Kurs Excel w oparciu o dane logistyczne
11. Florystyka z obsługa kasy fiskalnej

12. Kurs projektowania ogrodów
13. Kurs Robotyki i programowania urządzeń 
mechatronicznych
14. Kurs Montaż urządzeń i systemów 
mechatronicznych
15. Programowanie sterowników logicznych 
16. Kurs programowania mikrokontrolerów 
AVR
18. Kurs automatyki domowej z 
wykorzystaniem sterowników PLC
19. Kurs systemy alarmowe Satel
20. SEP do 1 kV
21. Kurs instalacji gazowych



WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI



ORAZ PRACODAWCAMI:



Znajdź nas w internecie:
zs1olkusz.edu.pl
facebook.com/zs1olkusz
instagram.com/zs1_olkusz/



Kontakt
Zespół Szkół Nr 1
im. Stanisława Staszica w Olkuszu 
32-300 Olkusz, ul. Górnicza 12
Tel/fax (032) 643-04-50
http://www.zs1olkusz.edu.pl
e-mail: szkola@zs1olkusz.edu.pl


