
TECHNIKUM ELEKTRYCZNE  4-LETNIE 

Na  podbudowie gimnazjum 

Dołącz do grona najlepszych elektryków w Zespole Szkół im Walerego Goetla w 
Suchej Beskidzkiej: Cieniawskiego, Balaka, Jabłońskiego, Kordelasa, Matulaka, Brożka, 
Białończyka, Ficka, Basiury, Janika ,Sowy, Nisia, Sałaciaka, Wojtyczki  i wielu innych. 

Technik elektryk to zawód atrakcyjny z przyszłością, z szerokimi 
perspektywami pracy przy obsłudze i eksploatacji urządzeń elektrycznych, 
budowie nowych instalacji elektrycznych. 

Przez cztery lata poznasz zasady i nauczysz się 
panować nad prądem elektrycznym, potężną 
siłą wprawiająca w ruch maszyny, urządzenia, 
samochody, tramwaje, pociągi a może kiedyś 
samoloty! 

Po ukończeniu Technikum Elektrycznego  
zawsze  znajdziesz dobrze płatną pracę.  

Przed nami era samochodów elektrycznych, nie przegap tej okazji, w nowych 
budynkach trzeba wykonywać instalacje elektryczne, utrzymywać już 
wykonane- brakuje elektryków! 

Uwaga!  Jeśli zgłosisz się z tą ulotką 1 września do naszej szkoły to przez  
miesiąc jesteś pod ochroną nie dostaniesz jedynki !!!! 

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK: 

Wybierając ten kierunek zdobędziesz następujące kwalifikacje: 

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych  
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych  
E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 



EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY PIERWSZĄ KWALIFIKACJĘ (E.7.) ODBYWA SIĘ POD KONIEC 
PIERWSZEGO  SEMESTRU KLASY TRZECIEJ. 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY DRUGĄ KWALIFIKACJĘ (E.8.) ODBYWA SIĘ POD KONIEC DRUGIEGO  
SEMESTRU KLASY TRZECIEJ. 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY TRZECIĄ KWALIFIKACJĘ (E.24.) ODBYWA SIĘ POD KONIEC 
PIERWSZEGO  SEMESTRU KLASY CZWARTEJ 

Technik elektryk przygotowany jest do projektowania, wykonywania, diagnozowania 
stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych 
prądem elektrycznym. 

Absolwent technikum elektrycznego może znaleźć zatrudnienie: 

− w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei, 

− w firmach naprawiających sprzęt elektryczny, 

− w zakładach usługowych i naprawczych sprzętu 
gospodarstwa domowego, 

− w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą 
osprzętu elektrycznego, 

− w firmach projektujących wykonujących instalacje 
alarmowe, 

− prowadząc własną działalność  gospodarczą (np. 
naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi 

elektroinstalacyjne). 

- może też kontynuować naukę na studiach 
wyższych.. 

 

Lokalizacja 

 Adres szkoły: 

Zespół Szkół im. Walerego Goetla w 
Suchej Beskidzkiej 
34-200 Sucha Beskidzka  
ul. Kościelna 5  
e-mail: zsg@powiatsuski.pl 
tel. (33) 874 21 46  
fax. (33) 874 21 93  


