
Przewodnik po zawodach dla
kandydatów do Technicznych

Zak adów Naukowych
– Technikum Nr 5
w Cz stochowie.

Szczegó owa charakterystyka zawodów w jakich kszta  Techniczne Zak ady Naukowe
 –Technikum  Nr5  w  Cz stochowie  na  podstawie  klasyfikacji,  opisu  zawodów  i  specjalno ci
uj tych  w  rozporz dzeniu  Ministra  Gospodarki  i  Pracy  z  dnia  8  grudnia  2004  r.  (Dz.U.  Nr
265, poz. 2644) wraz z pó niejszymi zmianami oraz Przewodnika po zawodach wydanego
przez Departament Rynku Pracy  MGPiPS   i serwisu Urz dów Pracy  www.praca.gov.pl.
Od 1 wrze nia 2012 r. obowi zuje zmieniona klasyfikacja zawodów i specjalno ci na potrzeby rynku
pracy wprowadzona rozporz dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 12 listopada 2012
r. zmieniajacym rozporz dzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalno ci na potrzeby rynku
pracy i zakresu jej stosowania (Dz.U. z dnia 19 listopada 2012 r., poz. 1268)

Zawody zosta y u one w kolejno ci alfabetycznej:

1. TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
2. TECHNIK AWIONIK
3. TECHNIK BUDOWNICTWA
4. TECHNIK ELEKTRONIK
5. TECHNIK INFORMATYK
6. TECHNIK MECHANIK
7. TECHNIK MECHANIK LOTNICZY
8. TECHNIK OCHRONY RODOWISKA
9. TECHNIK TELEINFORMATYK

http://www.praca.gov.pl.


Przewodnik po zawodach dla kandydatów do Technicznych Zak adów Naukowych – Technikum Nr 5 w Cz stochowie.

Informacje zebra a opracowa a - Renata Pucha a. 2

TECHNIK
ARCHITEKTURY
KRAJOBRAZU
kod zawodu: 314202

Przygotowuje, urz dza i piel gnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich; nadzoruje
piel gnacj  parków, starodrzewu; produkuje ro liny ozdobne i materia  szkó karski; nadzoruje
podleg ych pracowników.

Zadania zawodowe to:
planowanie i projektowanie terenów zieleni miast i obszarów wiejskich: wyznaczanie
miejsc do zak adania trawników, rabat bylinowych, nasadze  drzew i krzewów;
pos ugiwanie si  dokumentacj  projektow  w poszczególnych etapach realizacji i
konserwacji terenów zieleni;
urz dzanie terenów zieleni miast i obszarów wiejskich wg przygotowanego projektu:
przygotowywanie terenów do obsadze , miejsc do sadzenia drzew i krzewów,
zak adania trawników i kwietników, obsadzania waz kwiatowych;
wybór drzew, krzewów, bylin i innych ro lin do zaplanowanych nasadze ;
przygotowywanie receptur mieszanek ziemi ogrodowych, torfu i nawozów mineralnych;
rekultywacja terenów zdegradowanych: wyznaczanie drzew do karczowania i cinania
itp.;
opieka nad powierzon  zieleni  na osiedlach, w parkach oraz przed obiektami

yteczno ci publicznej: wyznaczanie drzew i krzewów do ci  sanitarnych,
nadzorowanie przycinania ywop otów, strzy enia trawników, usuwania konarów i
ga zi drzew w bliskim s siedztwie nadziemnych urz dze  in ynieryjnych;
piel gnowanie parków i starodrzewu;
odczytywanie projektów terenów zieleni i wykonywanie ich w terenie.

Dodatkowe zadania zawodowe to:
prowadzenie do wiadcze  i obserwacji w programach jednostek naukowo-badawczych;
opracowywanie ekspertyz dendrologicznych;
produkcja ro lin ozdobnych i szkó karskich dla potrzeb ma ej architektury ogrodowej.
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TECHNIK
AWIONIK
kod zawodu: 315316

Wykonuje prace pomiarowe instalacyjno-monta owe, konserwacyjno-naprawcze
i renowacyjne samolotowych urz dze  elektrycznych i elektronicznych, pos uguj c si
dokumentacj  techniczn  i instrukcjami przegl dowymi, a tak e narz dziami monterskimi,
lusarskimi i specjalnymi oraz elektryczn  i elektroniczn  aparatur  kontrolno-pomiarow

w celu diagnozowania stanu technicznego instalacji i urz dze  awioniki pok adowej.
Technik awionik to inaczej pracownik obs ugi naziemnej samolotów w zakresie

elektroniki i automatyki lotniczej. Po uko czeniu nauki, absolwent mo e znale  zatrudnienie w
liniach lotniczych, organizacjach obs ugowych, w zak adach produkuj cych i remontuj cych
samoloty i mig owce oraz w s bach lotnictwa cywilnego i wojskowego.

Kszta cenie w zawodzie technik awionik odbywa si  zgodnie z procedurami okre lonymi
w wymaganiach lotniczych JAR (Joint Aviation Requirements) i ko czy si  egzaminem
organizowanym przez Okr gow  Komisj  Egzaminacyjn  w Jaworznie. Kwalifikacje zawodowe
potwierdzane s  dyplomem technika awionika.

Zadania zawodowe to:
wykonywanie rutynowych przegl dów technicznych w zakresie elektrycznego
i elektronicznego wyposa enia na podstawie instrukcji przegl dowych;
diagnozowanie stanu technicznego instalacji elektrycznych na podstawie pomiarów
elektrycznych rezystancji przej cia oraz dost pnych ogl dzin zewn trznych;
diagnozowanie stanu technicznego pomocniczych silników elektrycznych
zainstalowanych w samolocie, wykonywanie uruchomie  próbnych z portowych
wózków akumulatorowych;
wykonywanie prac warsztatowych demonta owo-monta owych oraz pomiarowych np.
montowanie uk adów pomiarowych oraz wykonywanie pomiarów elektrycznych
i elektronicznych przyrz dów pok adowych, wykonywanie remontów silników
elektrycznych itp.;
diagnozowanie, wyszukiwanie i lokalizowanie usterek oraz podejmowanie decyzji
odno nie ich usuni cia po stwierdzeniu przyczyny powstawania uszkodzenia;
wykonywanie prac monta owo-demonta owych w odniesieniu do podzespo ów
elektrycznych, elektronicznych oraz wspó dzia anie w ramach zespo u przegl dowego;
wykonywanie przegl dów instalacji grzewczych i o wietleniowych oraz akumulatorów
pok adowych;
wykonywanie przegl dów instalacji piorunochronnych oraz odprowadzaj cych do ziemi

adunek elektrostatyczny;
dokonywanie przegl dów technicznych urz dze  elektronicznych radionawigacji,
radio czno ci i elektronicznych obwodów automatyki;
kontrolowanie stanu technicznej sprawno ci w warunkach pracy silnika na hamowni:
kontrola róde  pr dotwórczych, elektrycznych obwodów silnika (silników)
w warunkach ekstremalnych obci ;
wykonywanie remontów generalnych podzespo ów elektrycznych i elektronicznych
samolotów polegaj cych na wymianie na nowe.
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Dodatkowe zadania zawodowe to:
w warsztatach naprawczych sprz tu lotniczego kierowanie w dziale elektrycznym
zespo em pracowników;
wykonywanie czynno ci konserwacyjnych i naprawczych przy obiektach transportu
powietrznego wy cznie po specjalnym przeszkoleniu dla danego typu obiektu.

Absolwenci kierunku technik awionik b  mogli na kursach kwalifikacyjnych uzyskiwa
odpowiednie licencje wymagane przez mi dzynarodowe prawo lotnicze PART co pozwoli
pracowa  w zawodzie we wszystkich krajach tak e poza Uni  Europejsk .
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TECHNIK
BUDOWNICTWA
kod zawodu: 311204

Uczestniczy w robotach budowlanych, prowadzi dokumentacj  budowy, przygotowuje
i kontroluje produkcj  budowlan  w ró nych dzia ach przedsi biorstwa, sprawuje nadzór
budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporz dza kosztorysy
i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane;
samodzielnie lub pod kierunkiem in yniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór nad
realizacj  ma ych obiektów in ynierskich w postaci ma ych mostów, wiaduktów, przej
podziemnych, konstrukcji elbetowych, stalowych lub drewnianych, szkieletów, cian, dachów,
gara y, schodów, tuneli oraz basenów i obiektów hydrotechnicznych.

Absolwent mo e znale  zatrudnienie miedzy innymi: w administracji przedsi biorstw
budowlanych, przedsi biorstwach konserwacji zabytków, administracji spó dzielni
mieszkaniowych i  urz dzie gminy jako  inspektor budowlany.

Cykl kszta cenia ko czy si  egzaminem organizowanym przez Okr gow  Komisj
Egzaminacyjn  w Jaworznie. Kwalifikacje zawodowe potwierdzane s  dyplomem technika
budownictwa.

Zadania zawodowe:
analizowanie dokumentacji technicznej i organizacyjnej robót budowlanych;
wykonywanie rysunków budowlanych;
okre lanie w ciwo ci materia ów budowlanych i prawid owego ich stosowania;
wykonywanie pomiarów niezb dnych przy prowadzeniu robót budowlanych;
okre lanie gruntów budowlanych, ich w ciwo ci i zastosowania do celów
fundamentowych;
kierowanie prac  brygady (brygad) roboczej i robotami w obiekcie, organizowanie
przebiegu tych prac;
prowadzenie rozlicze  za robocizn , materia y, sprz t i maszyny oraz rozlicze
z inwestorem;
projektowanie nieskomplikowanych elementów konstrukcyjnych na podstawie oblicze
oraz wykonywanie oblicze  budowlanych elementów statycznych;
dobieranie optymalnych technologii wykonania ró nych robót budowlanych;
organizowanie pracy podwykonawców na budowie;
ustalanie norm pracy dla ró nych robót budowlanych;
okre lanie stanu zu ycia elementów budowlanych i sposobu ich naprawy;
organizowanie pracy polowego laboratorium materia ów budowlanych;
organizowanie pracy wytwórni pó fabrykatów budowlanych zlokalizowanej na terenie
budowy;
kszta towanie optymalnych warunków pracy na budowie z uwzgl dnieniem prawa pracy
i przepisów bhp.
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TECHNIK
ELEKTRONIK
kod zawodu: 311408

Instaluje, montuje, konserwuje i naprawia aparatur  i urz dzenia elektroniczne;
organizuje i wykonuje prace w placówkach badawczo-rozwojowych, zak adach wytwórczych
i naprawczych oraz w innych ga ziach przemys u i jednostkach, gdzie s  szeroko stosowane
urz dzenia elektroniczne.

Absolwent mo e znale  zatrudnienie miedzy innymi w zak adach projektuj cych,
produkuj cych i naprawiaj cych sprz t elektroniczny, zak adach projektuj cych uk ady
elektroniczne z wykorzystaniem techniki komputerowej oraz przy nadzorowaniu
prawid owo ci monta u podzespo ów urz dze  na liniach produkcyjnych.

Cykl kszta cenia ko czy si  egzaminem organizowanym przez Okr gow  Komisj
Egzaminacyjn  w Jaworznie. Kwalifikacje zawodowe potwierdzane s  dyplomem technika
elektronika.
Zadania zawodowe:

czytanie i wykonywanie schematów ideowych, blokowych oraz monta owych uk adów
i urz dze  elektronicznych;
interpretowanie zjawisk i stosowanie praw z zakresu elektrotechniki i elektroniki;
pos ugiwanie si  instrukcjami obs ugi i dokumentacj  serwisow  urz dze
elektronicznych, katalogami elementów i uk adów elektronicznych;
pos ugiwanie si  technik  komputerow , oprogramowaniem narz dziowym
i u ytkowym wspomagaj cym projektowanie i diagnozowanie urz dze
elektronicznych;
monta , uruchamianie i testowanie urz dze  elektronicznych, pos ugiwanie si
nowoczesnymi narz dziami monta u elementów i uk adów elektronicznych;
wykonywanie oraz uruchamianie modeli oraz prototypów uk adów i urz dze
elektronicznych na podstawie dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej;
dokonywanie pomiarów wielko ci elektrycznych i nieelektrycznych oraz parametrów
technicznych uk adów i urz dze  elektronicznych;
diagnozowanie stanu elementów, uk adów i urz dze  elektronicznych oraz naprawianie
uszkodzonego sprz tu;
pos ugiwanie si  aparatur  pomiarow  i diagnostyczn ;
projektowanie wyspecjalizowanych testerów dla ró nych uk adów elektronicznych;
projektowanie, wykonywanie i uruchamianie prostych uk adów mikroprocesorowych;
przeprowadzanie kontroli technicznej we wszystkich fazach produkcji i uruchamiania
urz dze  elektronicznych;
sporz dzanie kalkulacji robót na stanowiskach wytwórczych, diagnostycznych,
instalacyjnych i w serwisie;
organizowanie stanowisk pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpiecze stwa i higieny
pracy oraz przepisami przeciwpo arowymi.

Dodatkowe zadania zawodowe:
tworzenie prostego oprogramowania dla uk adów mikroprocesorowych;
prowadzenie zak adu serwisowego dla urz dze  elektronicznych.
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TECHNIK
INFORMATYK
kod zawodu: 351203

Opracowuje, uruchamia i obs uguje w asne programy aplikacyjne, przystosowuje
aplikacje firmowe na potrzeby zak adu pracy; obs uguje komputery typu PC, pos uguj c si
gotowymi pakietami oprogramowania u ytkowego i narz dziowego; projektuje i wykonuje bazy
danych i ich oprogramowanie aplikacyjne; administruje bazami danych i systemami
przetwarzania informacji; dobiera konfiguracj  sprz tu i oprogramowania komputerowego;
obs uguje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich prac .

Absolwent mo e znale  zatrudnienie miedzy innymi jako: serwisant – sprzedawca
sprz tu komputerowego, konserwator  – administrator  sieci komputerowej, grafik – projektant
oraz operator sprz tu komputerowego – wprowadzanie danych do baz itp.

Cykl kszta cenia ko czy si  egzaminem organizowanym przez Okr gow  Komisj
Egzaminacyjn  w Jaworznie. Kwalifikacje zawodowe potwierdzane s  dyplomem technika
informatyka.

Zadania zawodowe:
pos ugiwanie si  wiedz  o budowie i dzia aniu systemów operacyjnych w stopniu
pozwalaj cym na opanowanie umiej tno ci pracy z innymi systemami i innymi
rodzajami komputerów, tak e pracuj cych w sieci;
pos ugiwanie si  j zykiem angielskim w stopniu umo liwiaj cym korzystanie z pisanej
po angielsku dokumentacji oprogramowania i sprz tu;
pos ugiwanie si  komputerami typu PC;
obs ugiwanie wybranych rodzajów sieci komputerowych;
pos ugiwanie si  typowym oprogramowaniem u ytkowym i narz dziowym;
dobieranie i konfigurowanie sprz tu i oprogramowania dla podstawowych zastosowa ;
pos ugiwanie si  j zykami obs ugi wybranych rodzajów baz danych, w tym j zykiem
SQL;
projektowanie i utrzymywanie baz danych i nadzorowanie ich pracy;
programowanie w wybranych j zykach, w szczególno ci Pascal, C++;
przeprowadzanie analizy powierzonego do wykonania zadania i stosowanie
optymalnego, powszechnie u ywanego, j zyka programowania;
opracowywanie algorytmów wed ug podanych za , b cych podstaw  do
samodzielnego wykonywania programów u ytkowych;
uruchamianie i obs ugiwanie urz dze  peryferyjnych systemu komputerowego;
usuwanie uszkodze  powstaj cych w urz dzeniach systemu komputerowego oraz
testowanie jako ci ich pracy;
wykonywanie rozliczenia kosztów wyrobów i us ug;
organizowanie i utrzymywanie w asnego stanowiska pracy i podleg ego zespo u zgodnie
z wymaganiami bezpiecze stwa danych i procesów przetwarzania informacji.

Dodatkowe zadania zawodowe:
prowadzenie prac serwisowych w punktach naprawy;
wykonywanie prac operatora sprz tu komputerowego;
wykonywanie prac w dziale finansowo-ksi gowym przedsi biorstwa.
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TECHNIK
MECHANIK
kod zawodu 311504

Organizuje i nadzoruje produkcj , monta , naprawy i konserwacje maszyn i urz dze ,
a zw aszcza: pomp i innych przeno ników cieczy, spr arek wszelkiego rodzaju, dmuchaw,
pomp pró niowych i ssaw, wentylatorów i urz dze  wentylacyjno-klimatyzacyjnych, przek adni
i sprz gie , nap dów i zaworów, maszyn do formowania, dozowania i konfekcjonowania
produktów, robotów, manipulatorów i innych; uruchamia, reguluje i sprawdza instalacj
elektryczn , aparatur  kontrolno-pomiarow  ramach maszyn i urz dze ; wykrywa i usuwa
przyczyny awarii oraz uszkodze ; wymienia zu yte lub uszkodzone elementy lub zespo y
w maszynach i urz dzeniach.

Absolwent mo e znale  zatrudnienie miedzy innymi w przemy le, budownictwie,
górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, us ugach i innych dziedzinach gospodarki oraz
w ich zapleczu badawczo-rozwojowym. Równie  we w asnych wytwórniach lub warsztatach.

Cykl kszta cenia ko czy si  egzaminem organizowanym przez Okr gow  Komisj
Egzaminacyjn  w Jaworznie. Kwalifikacje zawodowe potwierdzane s  dyplomem technika
mechanika.

Zadania zawodowe:
opracowywanie dokumentacji technicznej i ruchowej produkcji maszyn i urz dze ;
organizowanie obs ugi technicznej maszyn i urz dze ;
przyjmowanie do naprawy maszyn i urz dze  i ich cz ci sk adowych;
planowanie napraw, zaopatrzenia w cz ci zamienne, materia y p dne i smary;
dobieranie technologii naprawy maszyn i urz dze  ogólnego przeznaczenia;
organizowanie i obs ugiwanie stanowisk pracy w zale no ci od rodzaju wykonywanych
zada  (stanowiska: lusarskie, monta owe, kontrolno-pomiarowe i itp.);
przeprowadzanie konserwacji oraz regulacji maszyn i urz dze  w czasie pracy i po
naprawach;
organizowanie, wykonywanie i nadzorowanie produkcji, prac monta owych,
naprawczych i konserwacyjnych oraz weryfikacji cz ci i zespo ów maszyn i urz dze ;
wykonywanie prób dzia ania, wykrywanie usterek w maszynach i urz dzeniach oraz
usuwanie przyczyn wadliwej ich pracy;
sprawdzanie dzia ania montowanych i naprawionych maszyn oraz urz dze  za pomoc
przyrz dów kontrolno-pomiarowych;
 wykonywanie rozlicze  kosztów naprawy maszyn, okre lanie norm czasowych napraw;
 organizowanie bezpiecznej pracy w ma ych grupach pracowniczych, którym
powierzono monta , demonta , napraw  lub obróbk  cz ci maszyn i urz dze ;
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Dodatkowe zadania zawodowe:
uczestniczenie w samodzielnym prowadzeniu mi dzyoperacyjnej kontroli podczas
produkcji i naprawy maszyn oraz urz dze  ogólnego przeznaczenia;
kierowanie i nadzorowanie szkolenia podleg ych pracowników;
wykonywanie ró nych operacji lusarskie i u ytkowanie uniwersalnych obrabiarek
skrawaj cych;
po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia pe nienie funkcji nauczyciela praktycznej
nauki zawodu;
prowadzenie gospodarki magazynowej oraz gospodarki odpadkami u ytkowymi.
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TECHNIK
MECHANIK
LOTNICZY
kod zawodu: 315317

Prowadzi naprawy g ówne (remonty i naprawy specjalne) oraz modyfikacje statków
powietrznych albo ich zespo ów i wyposa enia lotniczego; zapewnia wykonywanie tych napraw
zgodnie z obowi zuj  dokumentacj  techniczn  i przy u yciu w ciwych cz ci i materia ów;
utrzymuje w technicznej zdatno ci do lotu statki powietrzne, ich zespo y lub ich wyposa enie
lotnicze.

Technik mechanik lotniczy to inaczej pracownik obs ugi naziemnej samolotów.
Absolwent mo e by  zatrudniony w zak adach projektowych i produkcyjnych przemys u
lotniczego, bezpo rednio w produkcji lub warsztatach remontowych statków powietrznych oraz
w s bach lotnictwa cywilnego i wojskowego.

Cykl kszta cenia ko czy si  egzaminem organizowanym przez Okr gow  Komisj
Egzaminacyjn  w Jaworznie. Kwalifikacje zawodowe potwierdzane s  dyplomem technika
mechanika lotniczego.

Zadania zawodowe:
wykonywanie rutynowych przegl dów technicznych w zakresie elektrycznego
i elektronicznego wyposa enia na podstawie instrukcji przegl dowych;
diagnozowanie stanu technicznego instalacji elektrycznych na podstawie pomiarów
elektrycznych rezystancji przej cia oraz dost pnych ogl dzin zewn trznych;
diagnozowanie stanu technicznego pomocniczych silników elektrycznych
zainstalowanych w samolocie, wykonywanie uruchomie  próbnych z portowych
wózków akumulatorowych;
wykonywanie prac warsztatowych demonta owo-monta owych oraz pomiarowych np.
montowanie uk adów pomiarowych oraz wykonywanie pomiarów elektrycznych
i elektronicznych przyrz dów pok adowych, wykonywanie remontów silników
elektrycznych itp.;
diagnozowanie, wyszukiwanie i lokalizowanie usterek oraz podejmowanie decyzji
odno nie ich usuni cia po stwierdzeniu przyczyny powstawania uszkodzenia;
wykonywanie prac monta owo-demonta owych w odniesieniu do podzespo ów
elektrycznych, elektronicznych oraz wspó dzia anie w ramach zespo u przegl dowego;
wykonywanie przegl dów instalacji grzewczych i o wietleniowych oraz akumulatorów
pok adowych;
wykonywanie przegl dów instalacji piorunochronnych oraz odprowadzaj cych do ziemi
adunek elektrostatyczny;

dokonywanie przegl dów technicznych urz dze  elektronicznych radionawigacji,
radio czno ci i elektronicznych obwodów automatyki;
kontrolowanie stanu technicznej sprawno ci w warunkach pracy silnika na hamowni:
kontrola róde  pr dotwórczych, elektrycznych obwodów silnika (silników)
w warunkach ekstremalnych obci ;
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wykonywanie remontów generalnych podzespo ów elektrycznych i elektronicznych
samolotów polegaj cych na wymianie na nowe.

Dodatkowe zadania zawodowe:
w warsztatach naprawczych sprz tu lotniczego kierowanie w dziale elektrycznym
zespo em pracowników;
wykonywanie czynno ci konserwacyjnych i naprawczych przy obiektach transportu
powietrznego wy cznie po specjalnym przeszkoleniu dla danego typu obiektu.

Absolwenci  kierunku  technik  mechanik  lotniczy   b  mogli  na  kursach  kwalifikacyjnych
uzyskiwa  odpowiednie licencje wymagane przez mi dzynarodowe prawo lotnicze PART co
pozwoli pracowa  w zawodzie we wszystkich krajach tak e poza Uni  Europejsk .



Przewodnik po zawodach dla kandydatów do Technicznych Zak adów Naukowych – Technikum Nr 5 w Cz stochowie.

Informacje zebra a opracowa a - Renata Pucha a. 12

TECHNIK
OCHRONY

RODOWISKA
kod zawodu: 325511

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed
ha asem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom
zanieczyszcze rodowiska, okre la parametry uzdatniania i oczyszczania cieków, klasyfikuje
i identyfikuje ró nego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie
ochrony rodowiska; wspó uczestniczy w opracowywaniu regionalnych analiz zagro
rodowiska, wprowadza w ycie zasady racjonalnego gospodarowania zasobami rodowiska

naturalnego, pos uguje si  normami jako ci rodowiska obowi zuj cymi w krajach UE.
Absolwent mo e znale  zatrudnienie miedzy innymi w: o rodkach bada  i kontroli

rodowiska, terenowych organach administracji pa stwowej w zakresie ochrony rodowiska,
stacjach sanitarno-epidemiologicznych, dzia ach ochrony rodowiska zak adów przemys owych,
miejskich przedsi biorstwach wodoci gów i kanalizacji, stacjach uzdatniania wody
i oczyszczalniach cieków, zak adach unieszkodliwiania odpadów, pracowniach ochrony
rodowiska biur projektowych, instytutach naukowo-badawczych, o rodkach badawczo-

rozwojowych zajmuj cych si  ochron rodowiska, prywatnych przedsi biorstwach
specjalistycznych. Mo e równie  prowadzi  w asne biuro projektowe ochrony rodowiska.

 Cykl kszta cenia ko czy si  egzaminem organizowanym przez Okr gow  Komisj
Egzaminacyjn  w Jaworznie. Kwalifikacje zawodowe potwierdzane s  dyplomem technika
ochrony rodowiska

Zadania zawodowe:
prowadzenie eksploatacji obiektów, urz dze  i instalacji zwi zanych ze sk adowaniem
odpadów, uzdatnianiem wody i oczyszczaniem cieków;
monitorowanie poziomu zanieczyszcze  w powietrzu, wodzie i glebie;
okre lanie stanu zanieczyszcze rodowiska oraz zmian zachodz cych na skutek
dzia alno ci cz owieka ;
oznaczanie parametrów okre laj cych stopie  zanieczyszczenia wody, powietrza,
poziom ha asu i stopie  zanieczyszczenia gruntów i gleby;
okre lanie zgodno ci z normami oczyszczania cieków, powietrza i odpadów;
wykonywanie pomiarów poziomu ha asu i drga  mechanicznych;
badanie i kontrolowanie emisji i emisji zanieczyszcze  ;
sporz dzanie bilansów zanieczyszcze  odprowadzanych do powietrza, wód i ziemi;
obs ugiwanie typowych dla techniki ochrony rodowiska urz dze  i aparatury
kontrolno-pomiarowej;
przygotowywanie propozycji zarz dzania rodowiskiem na szczeblu lokalnym oraz
prowadzenie kampanii na rzecz poprawy stanu rodowiska, a w szczególno ci
w zakresie edukacji ekologicznej;
pos ugiwanie si  technik  komputerow ; normowanie pracy sprz tu, taboru oraz
podleg ych brygad;
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wykorzystywanie w dzia alno ci zawodowej znajomo ci procesów zachodz cych
w gospodarce rynkowej;
przestrzeganie stosowania przepisów prawa dotycz cych ochrony przyrody oraz
ochrony i kszta towania rodowiska .

Ostatni nabór uczniów na ten kierunek
by  w roku szkolnym 2012/2013
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TECHNIK
TELEINFORMATYK
kod zawodu: 351103

Projektuje sieci teleinformatyczne, obs uguje urz dzenia sieciowe i nadzoruje ich prac
wykorzystuj c umiej tno ci informatyka, elektronika i technika telekomunikacji; montuje
i uruchamia zestawy komputerowe oraz instaluje oprogramowanie teleinformatyczne;
diagnozuje stan techniczny komputerów oraz dokonuje konserwacji i napraw sprz tu
komputerowego, teletransmisyjnego i teleinformatycznego; organizuje i nadzoruje procesy
konstruowania, wytwarzania, konserwacji i napraw urz dze  oraz systemów
teleinformatycznych realizowanych przez podleg ych pracowników.

Absolwent mo e znale  zatrudnienie w przedsi biorstwach korzystaj cych z informacji
w formie elektronicznej; firmach montuj cych i sprzedaj cych  komputery; organach
administracji publicznej  i przedsi biorstwach eksploatuj cych systemy teleinformatyczne;
firmach wiadcz cych us ugi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji oraz budowy
i eksploatacji systemów teleinformatycznych; ró nych jednostkach, na stanowisku
administratora sieci komputerowych; firmach projektuj cych i wdra aj cych nowoczesne
rozwi zania teleinformatyczne; firmach montuj cych i naprawiaj cych telefony komórkowe.

Cykl kszta cenia ko czy si  egzaminem organizowanym przez Okr gow  Komisj
Egzaminacyjn  w Jaworznie. Kwalifikacje zawodowe potwierdzane s  dyplomem technika
teleinformatyka.

Zadania zawodowe:
montowanie i uruchamianie zestaw ów komputerowych oraz instalowanie
oprogramowania teleinformatycznego;
diagnozowanie stanu technicznego komputerów oraz konserwacja i naprawa sprz tu
komputerowego, teletransmisyjnego i teleinformatycznego;
projektowanie lokalnych sieci komputerowych LAN;
budowanie i uruchamianie sieci komputerowych LAN;
eksploatowanie rozleg ych sieci komputerowych;
instalowanie i eksploatowanie oprogramowania sieciowego ;
zabezpieczanie komputerów oraz teletransmisyjnych i teleinformatycznych sieci przed
zawirusowaniem i niekontrolowanym przep ywem informacji oraz utrat  danych;
montowanie, eksploatacja i konserwacja urz dze  sieciowych w sieciach
teletransmisyjnych i teleinformatycznych;
administrowanie i nadzorowanie pracy sieci teleinformatycznej ;
diagnozowanie stanu technicznego, eksploatowanie i naprawa sieci teleinformatycznej;
weryfikowanie poszczególnych kategorii produktów i us ug pod wzgl dem systemu
oceny zgodno ci i spe niania przewidzianych prawem wymaga ;
kontrolowanie urz dze  komputerowych, teletransmisyjnych i teleinformatycznych
w fazie wytwórczej i eksploatacyjnej;
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prowadzenie sprzeda y podzespo ów, urz dze  komputerowych oraz urz dze  i us ug
teleinformatycznych;
instalowanie teleinformatycznych okablowa  sieciowych i urz dze  transmisji
bezprzewodowej;
organizowanie w asnego miejsca pracy oraz podleg ych pracowników zgodnie
z przepisami bezpiecze stwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpo arowej
i ochrony rodowiska;
organizowanie i nadzorowanie procesów konstruowania, wytwarzania, konserwacji
i napraw urz dze  oraz systemów teleinformatycznych realizowanych przez podleg ych
pracowników.

Dodatkowe zadania zawodowe:
organizowanie i prowadzenie w asnej dzia alno ci produkcyjno-us ugowej w zakresie
sprzeda y i naprawy komputerów, urz dze  teleinformatycznych i budowy sieci
teleinformatycznych;
podejmowanie wspó pracy z sieci  odbiorców us ug teleinformatycznych.


