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TECHNIKUM – PODSTAWOWE INFORMACJE 
 

Technikum to szkoła ponadgimnazjalna, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa 

dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a także uzyskanie dyplomu technika po zdaniu 

egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie. Absolwent technikum może 

szukać pracy w wyuczonym zawodzie, zdobywać dodatkowe kwalifikacje zawodowe, może 

również rozpocząć studia wyższe lub łączyć pracę zawodową ze studiami. 

 Nauka w technikum trwa 4 lata. 

 Kształcenie ogólne realizowane jest w takim samym zakresie jak w liceum 
ogólnokształcącym i zajmuje ok. 65 % czasu nauczania. 

 Przedmioty ogólnokształcące są realizowane na poziomie podstawowym oraz wybrane 
przedmioty na poziomie rozszerzonym. 

 Uczeń technikum ma obowiązek realizować dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym. 
Uczeń technikum w Zespole Szkół Technicznych realizuje na poziomie rozszerzonym 
matematykę. Drugi przedmiot rozszerzony zależy od kierunku kształcenia i może nim być 
fizyka, chemia lub biologia. 

 Powyższy wybór przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym ma na celu dobrze 
przygotować naszych absolwentów do podjęcia studiów wyższych na kierunkach ścisłych 
oraz inżynieryjnych np. na Politechnice Gdańskiej.  

 Kształcenie zawodowe obejmuje zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne i praktyki 
zawodowe, na które przeznacza się ok. 35 % czasu nauczania.  

 Uczeń technikum w trakcie nauki zdaje egzaminy zawodowe potwierdzające określone 
kwalifikacje, których liczba zależy od wybranego zawodu – w technikum są to najczęściej 
zawody z dwiema kwalifikacjami. 

 Gdy uczeń technikum zda wszystkie egzaminy i ukończy szkołę, otrzymuje dyplom 
potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH OFERUJE KSZTAŁCENIE NA POZIOMIE TECHNIKUM 

W NASTĘPUJĄCYCH ZAWODACH: 

 Technik budownictwa 

 Technik mechanik 

 Technik elektryk 

 Technik mechatronik 

 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
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PLANOWANIE ŚCIEŻKI KARIERY 

Absolwent po ukończeniu technikum może podjąć pracę w wyuczonym zawodzie, może również 

zdobywać kolejne kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych, a po zdaniu 

egzaminu potwierdzającego daną kwalifikacje otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu 

kwalifikacji do wykonywania kolejnego zawodu. Absolwent technikum może również rozpocząć 

studia wyższe lub łączyć pracę zawodową ze studiami. 

 

 

Źródło: www.ksztalceniemodulowe-koweziu.pl. 

 

INFORMACJE O KWALIFIKACJACH 

W każdym zawodzie wyodrębniono grupy umiejętności, które nazwano kwalifikacjami. 

Kwalifikacje te zostały szczegółowo opisane w podstawie programowej kształcenia w zawodach 

jako zestaw wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych, niezbędnych do 

wykonywania określonych zadań zawodowych.  Wśród zawodów wyodrębniono jedną lub dwie 

kwalifikacje, np.: w zawodzie Technik Budownictwa wyróżniono dwie kwalifikacje: 

 BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych. 

 DB.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów. 

 

Symbole: BD.29, BD.30 oznaczają obszar kształcenia (BD – obszar budowlany) i numer 

kwalifikacji w danym obszarze.  Warunkiem uzyskania dyplomu Technika Budownictwa jest 

ukończenie szkoły i zdanie dwóch osobnych egzaminów z kwalifikacji BD.29 i BD.30. Każdy 
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z tych egzaminów składa się z części pisemnej i części praktycznej, oraz jest zdawany w innym 

okresie nauczania, np. BD.29 – klasa druga, BD.30 – klasa czwarta technikum. 

Uwzględniając Polską Klasyfikację Działalności (PKD), wyodrębniono następujące obszary 

kształcenia: 

1) administracyjno-usługowy (AU); 

2) budowlany (BD); 

3) elektryczno-elektroniczny (EE); 

4) mechaniczny i górniczo-hutniczy (MG); 

5) rolniczo-leśny z ochroną środowiska (RL); 

6) turystyczno-gastronomiczny (TG); 

7) medyczno-społeczny (MS); 

8) artystyczny (ST) 

 

 


