




Kształcimy w zawodach:

• technik energetyk

• technik geodeta

• technik grafiki i poligrafii cyfrowej

• technik elektryk

• technik logistyk



Technik Energetyk

Nie ma byka na energetyka

 technikumnr6legiony@ckziu25.sosnowiec.pl



Technik Energetyk
Charakterystyka zawodu

Energetyk  zajmuje się montażem, konserwacją, uruchamianiem oraz 

eksploatacją instalacji i jednostek wytwórczych oraz przesyłowych 

w systemach energetycznych. W zakresie jego obowiązków jest także 

wykonywanie pomiarów parametrów instalacji i urządzeń do przesyłu

i wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.

zatrudnienie

- w zakładach energetycznych

- w przemyśle

- warsztatach usługowych

- serwisach

przeciwwskazania

- wady wzroku

- daltonizm

- zaburzenia koncentracji

- zakaz pracy na wysokości



Technik Energetyk

Czas trwania nauki 5 lat

Kwalifikacje

W zawodzie

ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek 

przesyłowych w systemach energetycznych

ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek 

wytwórczych w systemach energetycznych

Praktyka zawodowa W klasie trzeciej i czwartej - 4 tygodnie

Współpraca 

z pracodawcami

Uczniowie w tym zawodzie objęci są umową patronacką z Tauron 

Dystrybucja S.A. o/ Będzin

Pracownie kształcenia praktycznego Pracownia elektryczno- energetyczna

Wycieczki dydaktyczne Elektrociepłownia Będzin,  Elektrownia Łagisza

Charakterystyka procesu kształcenia

Uczeń otrzymuje na koniec kształcenia świadectwo ukończenia szkoły a po zdaniu 
dwóch kwalifikacji dyplom technika w zawodzie.



Harmonogram rekrutacji

Składanie wniosków 16.05 – 20.06.2022 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosków 24.06 – 13.07.2022 r. do godz. 15.00

(świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty)

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych 20.07.2022 r.

Wydawanie skierowań na badanie lekarskie 16.07 – 25.07.2022 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia 21.07 – 28.07.2022 r.  do godz. 15.00

Ogłoszenie listy przyjętych 29.07.2022 r. do godz. 14.00



Oceny na świadectwie ukończenia szkoły, 

które liczą się do punktacji

Obowiązkowo

• język polski

• matematyka

Wybrane zajęcia edukacyjne

• technik grafiki i poligrafii cyfrowej: informatyka, plastyka

• technik energetyk: informatyka, technika

• technik elektryk: informatyka, technika

• technik logistyk: informatyka, technika

• technik geodeta: informatyka, technika



Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska 

im. Legionów Polskich

adres: ul. Legionów 9, 41-200 Sosnowiec

telefon: 32 2935252

strona szkoły: https://t6.ckziu25.sosnowiec.pl/pl

facebook:  https://pl-pl.facebook.com/Technikum6.Sosnowiec

mail dla kandydatów:  technikumnr6legiony@ckziu25.sosnowiec.pl


