




Kształcimy w zawodach:

• technik energetyk

• technik geodeta

• technik grafiki i poligrafii cyfrowej

• technik elektryk

• technik logistyk



 technikumnr6legiony@ckziu25.sosnowiec.pl



Technik Geodeta
Charakterystyka zawodu

Geodeta określa położenie budynków, ogrodzeń, latarni, krawężników, 

studzienek ściekowych przy  projektowaniu  dróg,  torowisk, budynków 

mieszkalnych, mostów nad rzekami. Zajmuje się projektowaniem map.

zatrudnienie

- urzędy: gminy, miasta, starostwo, urząd wojewódzki itp.

- firmy geodezyjne lub własna działalność  (pomiary w terenie, 

wyniki pomiarów opracowuje się komputerowo)

- przedstawiciele handlowi - w firmach sprzedających sprzęt geodezyjny

przeciwwskazania

- daltonizm

- brak skoordynowania ruchowego i wzrokowego

- ograniczenie sprawności rąk i nóg

- lęk przestrzeni

- zaburzenia równowagi i świadomości

- epilepsja i inne choroby powodujące utratę przytomności



Technik Geodeta
Charakterystyka procesu kształcenia

Uczeń otrzymuje na koniec kształcenia świadectwo ukończenia szkoły 

a po zdaniu dwóch kwalifikacji dyplom technika w zawodzie.

Czas trwania nauki 5 lat

Kwalifikacje w zawodzie BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, 

wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie 

wyników tych pomiarów.

BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych 

z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

Praktyka zawodowa W klasie trzeciej i czwartej - 4 tygodnie

Współpraca 

z pracodawcami

Geomatix sp. z o. o. Katowice

Pracownie kształcenia 

praktycznego

Pracownie geodezyjne są wyposażone m. in. w  teodolit do  

mierzenia kątów, odległości i przewyższenia, niwelator do 

mierzenia  wysokości.

Wycieczki dydaktyczne GISday - Wydział Nauk o Ziemi UŚ





Tak wyglądają zajęcia

technika geodety

YT

https://www.youtube.com/watch?v=GgruQg9TLA0


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


