
Kierunki i formy kształcenia 

rok szkolny 2022/2023 

 

TECHNIKUM  

Typ szkoły Opis Języki obce 
liczba 

uczniów 

Forma 

kształcenia: 

Technik usług 

fryzjerskich 
przedmioty 

rozszerzone do 

wyboru: 

język angielski,  

matematyka, 

geografia lub biologia 

 

angielski 

niemiecki  

 

30 

dzienna 

(nauka trwa 

5 lat) 

 

Technik informatyk 

Technik logistyk 

Technik elektryk 

Technik handlowiec 

Technik spedytor 

Technik*  

- usług fryzjerskich 

- informatyk 

- logistyk 

- elektryk 

- handlowiec 

- spedytor 

Profil z strażacki* 

przedmioty 

rozszerzone do 

wyboru: 

język angielski,  

matematyka, 

geografia lub 

biologia 

angielski 

niemiecki 
30 

dzienna 

(nauka trwa 

5 lat) 

 

*Profil strażacki 
 Uczeń Technikum  w każdym  zawodzie może wybrać dodatkowo profil strażacki : udział 

szkoleniach z zakresu gaszenie pożarów, obsługi sprzętu gaśniczego, samoobrony, 

ratownictwa medycznego, 

 Uczeń otrzymuje mundur, hełm i wyposażenie strażackie.  

 Ćwiczenia strażackie  realizowane są w Jednostce Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Nidzicy i innych jednostkach. 

 Profil strażacki wymaga odbycia próby sprawności fizycznej (test sprawności). 

 

 

 

 



 

Szkoła pomaga w znalezieniu miejsc praktyki zawodowej - praktycznej nauki 

zawodu u pracodawcy. 

Współpracujemy z pracodawcami całego powiatu nidzickiego.  

 

 

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (po szkole podstawowej) 

WIELOZAWODOWA 

Typ szkoły Opis Języki obce 
liczba 

uczniów 

Forma 

kształcenia: 

IA 

wielozawodowa 

(praktyki 

zawodowe  w 

zakładzie 

pracy) 

Zawody kształcenia: 

 

 Mechanik pojazdów 

samochodowych 

 Tapicer 

 Magazynier-logistyk 

 Elektryk 

 Stolarz z kursem obsługi 

maszyn programowanych i 

robotów 

 Fryzjer 

 Krawiec 

 Piekarz 

 Sprzedawca 

 Kucharz 

 Cukiernik 

 Pracownik obsługi hotelowej 

 Kierowca mechanik 

 Ślusarz z kursem spawania  

 i obsługi   maszyn programowanych  

 Murarz –tynkarz 

 Cieśla 

 Dekarz 

 Monter zabudowy i robót  

 wykończeniowych w  budownictwie 

 Monter instalacji i sieci 

sanitarnych 

 Elektromechanik pojazdów 

samochodowych 

 Ogrodnik 

 Rolnik  

  Mechanik operator  

pojazdów i maszyn rolniczych 

 Operator maszyn i urządzeń 

przemysłu spożywczego 
 

angielski 30 

Dzienna 

(nauka trwa 

3 lata) 



 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (o szkole podstawowej 

(PRAKTYKA ZAWODOWA W SZKOLE) 

Typ szkoły Opis Języki obce 
liczba 

uczniów 

Forma 

kształcenia: 

IA- sprzedawca  
Praktyka zawodowa jest 

realizowana w szkole 
angielski* 10 

Dzienna 

(nauka trwa 

3 lata) 

IB-magazynier-

logistyk 

Praktyka zawodowa jest 

realizowana w szkole 
angielski* 10 

Dzienna 

(nauka trwa 

3 lata) 

IC – fryzjer  
Praktyka zawodowa jest 

realizowana w szkole 
angielski* 10 

Dzienna 

(nauka trwa 

3 lata) 

ID – elektryk 
Praktyka zawodowa jest 

realizowana w szkole 
angielski* 10 

Dzienna 

(nauka trwa 

3 lata) 

  

Jeżeli nie masz praktyki zawodowej w zakładzie pracy możesz realizować Praktyczną Naukę Zawodu 

w naszych warsztatach szkolnych.  

 

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA II  STOPNIA 

(po Branżowej Szkole I stopnia lub zasadniczej szkole zaw.) 

Typ szkoły Opis Języki obce 
liczba 

uczniów 

Forma 

kształcenia: 

I BS II stopnia 

Zawody kształcenia:  

 

 Technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

 Technik handlowiec 

 Technik pojazdów 

samochodowych 

 Technik usług fryzjerskich 

 inne 

angielski* 20 

Zaoczna 

(nauka trwa 

2 lata) 

 

Szkoła kończy się egzaminem maturalnym i potwierdzającym kwalifikacje zawodowe na poziomie 

technika w wyuczonym zawodzie. 

 

 

 

 



 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE DLA DOROSŁYCH 

(po         szkole podstawowej, gimnazjum, branżowej szkole I stopnia, zasadniczej szkole zaw.) 

Typ szkoły Opis Języki obce 

liczba 

uczni

ów 

Forma 

kształcenia: 

I LO  

Przedmioty ogólnokształcące z 

przygotowaniem do egzaminu 

maturalnego.  

 

  

angielski 

lub 

niemiecki 

20 

Zaoczna 

(nauka trwa 

3lata po BSI i 

ZSZ), 

(nauka trwa 

4lata po 

gimnazjum i 

szkole 

podstawowej) 

Szkoła kończy się egzaminem maturalnym. 

 

 

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 

(po szkole podstawowej, gimnazjum, branżowej szkole I stopnia, zasadniczej szkole zaw.) 

Typ szkoły Opis Języki obce 
liczba 

uczniów 

Forma 

kształceni

a: 

I KKZ 

Zawód kształcenia: 
 Sprzedawca SPL.01,  

 Handlowiec HAN.02 

 Krawiec MOD.03 

 Technik przemysłu mody MOD.11 

 Mechanik poj. samochodowych 
MOT.05 

 Technik pojazdów  
Samochodowych MOT.06 

 Rolnik ROL.04 

 Technik rolnik ROL.10 

 Kucharz HGT.02 

 Technik żywienia HGT. 12 

 Fryzjer,FRK.01 

 Technik usług fryzjerskich FRK.03 

 Elektryk ELE.02 

 Technik elektryk ELE.05 

 Monter instalacji i sieci  

 Sanitarnych BUD.09 

 Technik inżynierii sanitarnej BUD.20  

 Opiekun osoby starszej SPO.02 

 Inne wg potrze 

Uzyskanie 

kwalifikacji 

zawodowych, 

kształcenie 

bezpłatne 

20 

Zaoczna 

(nauka 

trwa 1 

rok) 

Ukończ  Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (2 kwalifikacje) + Liceum Ogólnokształcące a uzyskasz dyplom 

technika w kształconym zawodzie. 


