
 

 

Ósmoklasisto! Technik ochrony środowiska 
to kierunek przyszłości.  

W dobie polityki ekologicznej Polski i Unii 
Europejskiej, należy do pierwszej piątki  

zawodów, w których poszukuje  
się specjalistów - inżynierów ochrony  

środowiska.  

Absolwenci tego kierunku są dobrze  
przygotowani, aby kontynuować naukę  

na wielu uczelniach wyższych. Mogą nawet 
zarabiać na studiowaniu, ponieważ z roku  

na rok rośnie liczba tzw. kierunków  
zamawianych związanych z ochroną  

środowiska.  

Technikum ochrony środowiska 
Ochrona zdrowia przed zanieczyszczeniami  
Z

E
S

P
Ó

Ł
 S

Z
K

Ó
Ł

 N
r

 4
  



 

 

 

Uczestniczymy w konkursach i akcjach ekologicznych 
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III miejsce dla Pauliny Nawary w konkursie  
„Jestem Eko, a Ty jak dbasz o środowisko?”  

Technik ochrony środowiska – ma możliwości  
zatrudnienia w: 
 organach administracji np. Wojewódzki lub Miejski  

Inspektorat Ochrony Środowiska albo oddziały terenowe 
 stacjach sanitarno – epidemiologicznych 
 działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych  

np. elektrociepłownie, zakłady chemiczne, kosmetyczne,  
produkujące żywność, materiały budowlane, szpitale, straż 
pożarna itp. 

 miejskich i prywatnych przedsiębiorstwach wodociągów  
i kanalizacji 

 stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków 
 zakładach unieszkodliwiania odpadów w tym toksycznych 
 pracowniach biur projektowych 



 

 

 

Zagadnienia objęte planem nauczania to między 
innymi: 
• biologia 
• biologia i ekologia 
• ochrona powietrza 
• gospodarowanie odpadami 
• ochrona gleb 
• ochrona wód 
• użytkowanie komputerów 
• prawo i ekonomika w ochronie środowiska 
• monitoring środowiska 

Współpraca z Akademią Górniczo – Hutniczą  
w Krakowie 

Planujemy rozpoczęcie współpracy z Laboratorium Edukacyjno - 

Badawczym Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH  

z siedzibą w Miękini. Zajęcia edukacyjne prowadzone są przez  

pracowników naukowych i dotyczą ograniczania i likwidacji  

niskiej emisji, działania pompy ciepła oraz praktycznego  

wykorzystania energii odnawialnej w życiu codziennym. 



 

 

Podczas Dnia Otwartego pokazaliśmy jak wielokierunkowo szkoli się 
uczeń w Technikum Ochrony Środowiska. Może poznawać tajniki  
racjonalnego gospodarowania odpadami, ochrony powietrza przed  
zanieczyszczeniami oraz oczyszczania ścieków i uzdatniania wody. 

Młodzież poznała także zasady prawidłowego żywienia, rolę witamin, 
minerałów i innych składników w funkcjonowaniu młodego organizmu. 
Nie mniej istotną sprawą jest zagadnienie utrzymania zdrowej i pięknej 
skóry. Uczniowie próbowali na sobie działania kosmetyków 
naturalnych. 

Ekspozycja roślin oczyszczających powietrze wzbudziła zachwyt  

i zainteresowanie. Królowały paprocie, porost chrobotek,  

skrzydłokwiat, dracena, sansewiera, chamedora wytworna, zielistka 

sternberga . 

DZIEŃ OTWARTY 



 

 

Umowa partnerska z PWiK w Olkuszu 
Szkoła zawarła  umowę partnerską z Przedsiębiorstwem  
Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu, w którym uczniowie będą  
odbywać praktyki zawodowe (stacja uzdatninia wody,  
oczyszczalnia ścieków, laboratorium).  
Dla najlepszych absolwentów przewidziana jest praca. 

Współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Bolesławiu 
podczas Dnia Otwartego i prezentacja makiety sortowni  
odpadów w instalacji mechaniczno - biologicznego  
przetwarzania odpadów komunalnych. Istnieje możliwość odby-
wania w tym zakładzie praktyk zawodowych.
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TYTUŁ BIULETY NU  

Targi ekologiczne 
Podczas wyjazdów zapoznajemy się z szeroką ofertą polskich 
producentów ekologicznej żywności, naturalnej kosmetyki, 
olejków eterycznych oraz wyrobów pszczelich takich jak miody, 
pyłek i wosk pszczeli. 


