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TECHNIK ELEKTRONIK 
 

Przemysł elektroniczny jest jedną z najbardziej dynamicznych gałęzi gospodarki. 

Pracodawcy oczekują absolwenta wyposażonego w wiele kluczowych 

umiejętności i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość. 

Technik elektronik to nowoczesny, wymagający zawód przyszłości, stawiający 

ciągle nowe wyzwania, dający możliwość samorealizacji i dużej satysfakcji 

z wykonywanej pracy. Organizowanie większości przedmiotów zawodowych 

odbywających się 

 

 

w zakładzie pracy  w ramach dualnego 

systemu kształcenia w zawodzie technik 

elektronik daje możliwość przyszłym 

absolwentom opanowanie przez uczniów 

umiejętności zawodowych niezbędnych do 

podjęcia pracy w danym zawodzie oraz 

zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy 

i umiejętności zawodowych w rzeczywistych 

warunkach pracy. 

 

Jako technik elektronik zdobędziesz kwalifikacje: 

 wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych, 

 eksploatacja urządzeń elektronicznych, 

oraz umiejętności: 

 organizowania stanowiska pracy i przeprowadzania kontroli technicznej 

we wszystkich fazach produkcji urządzeń elektronicznych, 

 testowania, uruchamiania i serwisowania urządzeń elektronicznych, 

 montowania, instalowania i uruchamiania układów elektronicznych, 

 oceniania stanu technicznego urządzeń elektronicznych, 

 naprawiania urządzeń elektronicznych. 

 

Absolwent szkoły, który uzyska tytuł technika elektronika może pracować:   

 w zakładzie przemysłowym przy montażu, instalacji, konserwacji 

i eksploatacji urządzeń elektronicznych, 

 w warsztacie naprawczym sprzętu elektronicznego, 

 w zakładzie usługowym lub firmie instalującej sprzęt elektroniczny 

powszechnego użytku, 

 w warsztacie naprawczym 

urządzeń oraz aparatury 

elektronicznej i automatyki, 

 w specjalistycznych 

placówkach handlowych,  

 może prowadzić własną 

działalność gospodarczą. 

 
 

Wielu absolwentów technikum w zawodzie technik elektronik kontynuuje 

naukę na wyższych uczelniach technicznych, rozwijając zdobytą wiedzę. 

W perspektywie absolwent może podjąć ciekawą, satysfakcjonującą pracę  

w największym zakładzie w powiecie suskim: FIDELTRONIK –u. 

 

 

Jeśli szukasz ciekawego kierunku 

kształcenia, jesteś gotowy na 

podejmowanie nowych wyzwań, jesteś 

otwarty na zmiany, umiesz wyszukiwać 

i przetwarzać duże ilości informacji, 

chętnie pracujesz w zespole 

oraz interesują Cię nowinki 

technologiczne i elektronika nie 

zastanawiaj się i złóż papiery w naszej 

szkole. 

 
Szkoła oferuje również inne kierunki kształcenia w zawodach: 

technik mechatronik, technik elektryk, technik mechanik, technik informatyk, 

technik budownictwa. 

 

Adres szkoły:     Zespół Szkół im. Walerego Goetla  

                            ul. Kościelna 5, 34-200 Sucha Beskidzka 

Tel/fax:   33 874 21 46           e-mail:   zsg@powiatsuski.pl            

Strona www:   zsg.powiatsuski.pl      


