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OFERTA EDUKACYJNA DLA GIMNAZJALISTÓW 

 

 

TECHNIKUM  
 

 

1. Technik logistyk 333107 

AU.22. Obsługa magazynów 

AU.32. Organizacja transportu 

 

2. Technik informatyk 351203 

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych 

 

3. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515 

MG.03. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 

MG.42. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie 

 

4. Technik pojazdów samochodowych 311513 

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 

MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 

 

5. Technik mechanik 311504 

MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 

 

6. Technik pszczelarz 314206 

RL.04. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej 

RL.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej 

 

7. Technik hodowca koni 314203 

RL.19. Organizacja chowu i hodowli koni 

RL.20. Szkolenie i użytkowanie koni 

 

8. Technik hotelarstwa 422402 

TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji 

TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

 

9. Technik analityk 311103 

AU.59. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych I próbek do badań analitycznych  

AU.60. Wykonywanie badań analitycznych 



BRANŻOWA SZKOŁA 1 STOPNIA  
 

 

1. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103 

MG.03. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 

 

2. Mechanik pojazdów samochodowych 723103 

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 

 

3. Pszczelarz 612302 

RL.04. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej 

 

4. Mechanik motocyklowy 723107 

MG.23. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych 

 

5. Kierowca mechanik 832201 

AU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego 

 

 

 

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ TO: 

• wydrukowane podanie po zalogowaniu się do naszej szkoły jako pierwszego wyboru lub 

• podanie o przyjęcie do szkoły - dotyczy kandydatów spoza województwa łódzkiego (formu-

larz w sekretariacie szkoły)  

• 2 fotografie, 

• karta zdrowia, 

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym 

zawodzie  wydane przez lekarza medycyny pracy  

• (skierowanie wydawane jest w sekretariacie szkoły w dniu złożenia podania) 

• świadectwo ukończenia gimnazjum, 

• zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 

• podanie o internat (w przypadku kandydata ubiegającego się o możliwość zamieszkania                 

w internacie, formularz w sekretariacie szkoły). 

 

 

 

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w sekretariacie szkoły dzwoniąc pod nr 44 61-64-351 
 

ZAPRASZAMY  DO  KORZYSTANIA  Z  OFERTY  NASZEJ  SZKOŁY. 

 

 


