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TECHNIKUM 

Proponujemy szeroki wybór zawodów kształconych na poziomie technika. Kształcimy m.in.  

w zawodzie: technik budownictwa, technik ekonomista, technik usług fryzjerskich, technik 

informatyk, technik logistyk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, techniki 

żywienia i usług gastronomicznych. 

Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku posiada dla wszystkich zawodów własne bardzo dobrze wyposażone 

warsztaty szkolne i multimedialne pracownie przedmiotowe, w których realizowane są zajęcia 

praktyczne na wysokim poziomie. 
Szkoła posiada akredytację do przeprowadzania egzaminów dla wszystkich zawodów, które 

prowadzi. W związku z tym, każdy absolwent zdaje egzaminy na miejscu - w naszych ośrodkach 

egzaminacyjnych. 
Program kształcenia uzupełnia szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych - wycieczki tematyczne, 

międzynarodowe projekty wymiany, uczestnictwo w imprezach artystycznych, działalność w kołach 

zainteresowań, szkolnym chórze, drużynie ZHP, klubie PTTK, SKS w różnych dyscyplinach sportu, 

sekcjach sportowych (samoobrony, strzelectwa, narciarstwa biegowego, kajakarstwa) i in. Ponadto,  

w ramach wychowania fizycznego uczniowie klas pierwszych mogą uczestniczyć w zajęciach nauki 

pływania na krytym basenie usytuowanym tuż przy szkole. 

 

Technik budownictwa 

W oddziale realizowane są w zakresie rozszerzonym 

matematyka oraz do wyboru fizyka lub chemia. Pozwala to przygotować 

się na dobrym poziomie zarówno do matury obowiązkowej, jak też 

umożliwia chętnym zdawanie matury rozszerzonej. W efekcie można 

dostać się na renomowane uczelnie państwowe. 

Absolwent tej klasy będzie mógł kontynuować naukę  

na dowolnie wybranym kierunku studiów inżynierskich ze szczególnym 

uwzględnieniem kierunków budowlanych i architektonicznych. 

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie absolwenta 

do prowadzenia robót budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami 

(przy wznoszeniu budowli), sporządzania obmiarów i kosztorysów, sprawowania nadzoru budowlanego.  

Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach 

budowlanych, w wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, w państwowym nadzorze budowlanym,  

w administracjach budynków, w biurach projektów jako asystent projektanta, jak również prowadzenie 

własnej firmy budowlanej. 

Technik ekonomista 

W oddziale realizowane są w zakresie rozszerzonym matematyka  

i geografia. Pozwala to przygotować się na dobrym poziomie zarówno  

do matury obowiązkowej, jak też umożliwia chętnym zdawanie matury 

rozszerzonej. W efekcie można dostać się na renomowane uczelnie 

państwowe. 

Absolwent tej klasy będzie mógł kontynuować naukę na dowolnie 

wybranym kierunku studiów uniwersyteckich i politechnicznych,  

ze szczególnym uwzględnieniem kierunków ekonomicznych. 

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez 

technika ekonomistę należy m.in. samodzielne wykonywanie lub współdziałanie przy wykonywaniu 

czynności związanych z organizacją i przygotowywaniem działalności w różnych podmiotach 

gospodarczych, także prowadzenie prac związanych z badaniem rynku, planowaniem  

i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową, 

sprzedażą produktów, księgowością i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych jak również 

wykonywanie typowych prac biurowych. 
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Technik ekonomista może być zatrudniony w różnych podmiotach gospodarczych, na wielu 

stanowiskach pracy, na których potrzebna jest wiedza i umiejętności z zakresu finansów, rachunkowości, 

ekonomii i zarządzania. 

Uczniowie, którzy wybiorą profil policyjno - prawny w zawodzie technik ekonomista dodatkowo 

odbywają zajęcia z przedmiotu edukacja ogólnopolicyjna. Przedmiot EDUKACJA OGÓLNOPOLICYJNA 

składa się z czterech bloków tematycznych.1. Zagadnienia ogólnopolicyjne; 2. Elementy prawa;  

3. Strzelectwo sportowe; 4. Podstawy samoobrony. 

Zadaniem przedmiotu jest przygotowanie zainteresowanych uczniów do zdawania egzaminów  

do szkół mundurowych poprzez rozwój fizyczny i poznawanie zagadnień prawnych. 

Klasy odbywają ciekawe zajęciach dodatkowe z zakresu prawa, samoobrony i strzelectwa 

sportowego. Uczestniczą w różnorodnych zajęciach organizowanych z udziałem jednostek mundurowych, 

obozach i ćwiczeniach terenowych oraz wycieczkach tematycznych. Ponadto, w ramach wychowania 

fizycznego uczniowie klas pierwszych uczestniczą w zajęciach nauki pływania na krytym basenie 

usytuowanym tuż przy szkole. 

Technik usług fryzjerskich 

W oddziale realizowane są w zakresie rozszerzonym wybrany 

język obcy oraz do wyboru biologia lub chemia. Pozwala to 

przygotować się na dobrym poziomie zarówno do matury 

obowiązkowej, jak też umożliwia chętnym zdawanie matury 

rozszerzonej. W efekcie można dostać się na renomowane uczelnie 

państwowe. 

Absolwent tej klasy będzie mógł kontynuować naukę  

na dowolnie wybranym kierunku studiów ze szczególnym uwzględnieniem kierunków fryzjerskich, 

kosmetycznych, związanych z promocją zdrowia i urody, ale też przyrodniczych czy medycznych. 

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich jest przygotowanie 

absolwenta do pracy w gabinetach fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, farmach 

urody oraz do prowadzenia własnej działalności usługowej. 

Szkoła posiada własne warsztaty fryzjerskie, w których realizowane są zajęcia praktyczne 

wspierane wykorzystaniem nowoczesnych technologii wizualizacji. Ponadto, dla tego zawodu 

organizujemy ciekawe zagraniczne miesięczne praktyki zawodowe (np. we Włoszech).  

W wyniku kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich absolwent umie: dbać o prawidłowe 

wyposażenie i wystrój (estetykę) zakładu fryzjerskiego; organizować prace zakładu w oparciu  

o obowiązujące przepisy; prowadzić szkolenie uczniów i pracowników; śledzić zmiany i wdrażać nowości 

w modzie i technikach fryzjerskich; prowadzić własną działalność gospodarczą; wykonywać w pełnym 

zakresie usługi fryzjerskie; dobierać fryzury i kolorystykę: włosów, makijażu, ubioru z wykorzystaniem 

technik komputerowych; korzystać z peruk, tresek, dopinek i tupetów; dobierać zabiegi pielęgnacyjne  

do rodzaju włosów i skóry oraz udzielać fachowych porad. 

Technik informatyk 

W oddziale realizowane są w zakresie rozszerzonym matematyka 

i do wyboru: informatyka lub fizyka. Pozwala to przygotować się  

na dobrym poziomie zarówno do matury obowiązkowej, jak też umożliwia 

chętnym zdawanie matury rozszerzonej. W efekcie można dostać się  

na renomowane uczelnie państwowe. 

Absolwent tej klasy będzie mógł kontynuować naukę na dowolnie 

wybranym kierunku studiów uniwersyteckich i inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem kierunków 

politechnicznych, w tym teleinformatycznych. 

Szkoła posiada 5 bardzo dobrze wyposażonych pracowni informatycznych, w których realizowane 

są dla tego zawodu zajęcia praktyczne na wysokim poziomie.  

Technicy informatycy mogą podejmować prace we wszystkich gałęziach gospodarki, w których 

mają zastosowanie komputery. Zawód ten można wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych 

przedsiębiorstwach informatycznych, ale także wszędzie tam, gdzie jest wprowadzania informatyzacja.  

Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to: administrator, projektant, 

programista. Ponadto pracowników takich poszukuje się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest fachowa 

wiedza informatyczna do instalowania, uruchamiania i prowadzenia baz danych lub systemów 

oprogramowania użytkowego dla rozmaitych zastosowań.  
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Zdobyte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe pozwalają samodzielnie montować 

i konfigurować systemy komputerowe, budować sieci informatyczne, projektować i programować strony 

internetowe oraz nimi zarządzać. 

Uczniowie, którzy wybiorą profil policyjno - prawny w zawodzie technik informatyk dodatkowo 

odbywają zajęcia z przedmiotu edukacja ogólnopolicyjna. Przedmiot EDUKACJA OGÓLNOPOLICYJNA 

składa się z czterech bloków tematycznych.1. Zagadnienia ogólnopolicyjne; 2. Elementy prawa;  

3. Strzelectwo sportowe; 4. Podstawy samoobrony. Zadaniem przedmiotu jest przygotowanie 

zainteresowanych uczniów do zdawania egzaminów do szkół mundurowych poprzez rozwój fizyczny  

i poznawanie zagadnień prawnych. 

Klasy odbywają ciekawe zajęciach dodatkowe z zakresu prawa, samoobrony i strzelectwa 

sportowego. Uczestniczą w różnorodnych zajęciach organizowanych z udziałem jednostek mundurowych, 

obozach i ćwiczeniach terenowych oraz wycieczkach tematycznych. Ponadto, w ramach wychowania 

fizycznego uczniowie klas pierwszych uczestniczą w zajęciach nauki pływania na krytym basenie 

usytuowanym tuż przy szkole. 

Absolwent tej klasy będzie mógł kontynuować naukę na dowolnie wybranym kierunku studiów 

uniwersyteckich i politechnicznych, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków teleinformatycznych. 

Może też wiązać swoją przyszłość z pracą w służbach mundurowych czy administracji publicznej. 

Poszerzenie kształcenia w zawodzie informatycznym o zagadnienia prawne daje możliwość wyboru 

kierunków prawniczych na wyższych uczelniach. 

Technik logistyk 

W oddziale realizowane są w zakresie rozszerzonym matematyka 

i geografia. Pozwala to przygotować się na dobrym poziomie zarówno do 

matury obowiązkowej, jak też umożliwia chętnym zdawanie matury 

rozszerzonej. W efekcie można dostać się na renomowane uczelnie 

państwowe. 

Absolwent tej klasy będzie mógł kontynuować naukę  

na dowolnie wybranym kierunku studiów uniwersyteckich  

i inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem kierunków politechnicznych, w tym transportowo-

logistycznych i ekonomicznych. 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk może podejmować pracę w działach 

logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo - 

spedycyjnych, centrach logistycznych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, na różnych 

stanowiskach.  

Technik logistyk może być również zatrudniony na stanowiskach, na których potrzebna jest 

wiedza i umiejętności z zakresu biurowości, ekonomii i zarządzania. 

Technik mechanik 

W oddziale realizowane są w zakresie rozszerzonym fizyka  

i do wyboru: matematyka lub informatyka. Pozwala to przygotować się  

na dobrym poziomie zarówno do matury obowiązkowej, jak też umożliwia 

chętnym zdawanie matury rozszerzonej. W efekcie można dostać się  

na renomowane uczelnie państwowe. 

Absolwent tej klasy będzie mógł kontynuować naukę na dowolnie 

wybranym kierunku studiów uniwersyteckich i inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem kierunków 

politechnicznych. 

Oddziałowi przypisano profil CNC. Realizowane są w nim zajęcia dające kwalifikacje z zakresu 

obróbki skrawaniem z wykorzystaniem maszyn sterowanych numerycznie - CNC. 

Technik mechanik samodzielnie wykonuje powierzone mu zadania techniczne, wspomaga pracę 

inżynierów, a w bezpośredniej produkcji zarządza obsługą maszyn, a także nadzoruje pracę robotników.  

Technik mechanik może być zatrudniony w: zakładach projektowych i produkcyjnych przemysłu, 

bezpośrednio w produkcji, przy opracowaniach konstrukcyjnych i technologicznych (w tym  

z wykorzystaniem technik numerycznych), przy obsłudze stanowisk pomiarowych i badawczych,  

przy projektowaniu narzędzi i wyposażenia oraz opracowywaniu dokumentacji i obsłudze obrabiarek 

skrawających, w tym sterowanych numerycznie. 
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Technik pojazdów samochodowych 

!!! W programie nauczania - bezpłatna nauka jazdy na kategorię B. 

 

W oddziale realizowane są w zakresie rozszerzonym fizyka oraz  

do wyboru: matematyka lub informatyka. Pozwala to przygotować się  

na dobrym poziomie zarówno do matury obowiązkowej, jak też umożliwia 

chętnym zdawanie matury rozszerzonej. W efekcie można dostać się  

na renomowane uczelnie państwowe. 

Absolwent tej klasy będzie mógł kontynuować naukę na dowolnie wybranym kierunku studiów 

uniwersyteckich i inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem kierunków politechnicznych. 

Szkoła posiada własne bardzo dobrze wyposażone warsztaty, w których realizowane są dla tego 

zawodu zajęcia praktyczne na wysokim poziomie z wykorzystaniem m.in. informatycznych systemów 

diagnostyki pojazdów.  

Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwią absolwentowi podejmowanie 

pracy między innymi w: stacjach obsługi pojazdów samochodowych; zakładach produkcyjnych  

i naprawczych pojazdów samochodowych; stacjach kontroli pojazdów; salonach sprzedaży pojazdów 

samochodowych; przedsiębiorstwach transportu samochodowego; instytucjach zajmujących się obrotem 

pojazdami samochodowymi i ich częściami; przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów 

samochodowych; instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz 

ubezpieczeniami komunikacyjnymi; przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji. 

Absolwent może także prowadzić własną działalność gospodarczą. 

Technik żywienia i usług gastronomicznych 

W oddziale realizowane są w zakresie rozszerzonym wybrany język obcy 

oraz do wyboru biologia lub chemia. Pozwala to przygotować się na dobrym 

poziomie zarówno do matury obowiązkowej, jak też umożliwia chętnym zdawanie 

matury rozszerzonej. W efekcie można dostać się na renomowane uczelnie 

państwowe. 

Absolwent tej klasy będzie mógł kontynuować naukę na dowolnie wybranym kierunku studiów  

ze szczególnym uwzględnieniem kierunków hotelarskich, turystycznych, gastronomicznych, 

przyrodniczych i medycznych. 

Szkoła posiada własne warsztaty gastronomiczne, w których realizowane są zajęcia praktyczne  

zarówno z zakresu przygotowywania potraw, jak też z obsługi kelnerskiej czy organizacji usług 

gastronomicznych. Ponadto, dla tego zawodu organizujemy od lat ciekawe miesięczne praktyki zawodowe 

nad morzem i we Francji.  

Typowymi miejscami pracy technika żywienia są wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze 

zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej, hotelarskiej i cateringowej, a przede 

wszystkim: restauracje, kawiarnie, hotele, przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją wyrobów  

i produktów spożywczych, punkty gastronomii, szpitale, szkoły, przedszkola, internaty, stołówki 

prowadzone przez zakłady pracy. Technik żywienia może również prowadzić własną firmę gastronomiczną 

czy cateringową organizującą imprezy i uroczystości.  

 

 


