
 
  ZESPÓŁ SZKÓŁ im. W. GOETLA 
w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5 

tel. 33 874 12 46 e-mail: zsg@powiatsuski.pl 
 

    TECHNIKUM 
4-LETNIE 

na podbudowie gimnazjum przygotowuje do zawodu: 
 

TECHNIK INFORMATYK- profesja z przyszłością, poważne wyzwanie, szansa 
samorealizacji, droga do kariery i wysokich zarobków. 

 
 

Komentarze uczniów 
 
Tomek: 
„Na pewno nie żałuję, że zdecydowałem się na tą 
szkołę a nie ogólniak. Tu od razu jesteśmy 
przygotowywani do pracy w konkretnym zawodzie. 
Nawet, jeśli nie pójdę dalej na studia, to myślę, że 
zdobyte tu umiejętności pomogą mi znaleźć pracę.” 

Ola: 
„Liczę na dobre zarobki  i ciekawą pracę w 
niedalekiej przyszłości.” 

Denis: 
„Po szkole tworzę strony internetowe, dzięki temu, 
zarabiam dużo nawet, nie wychodząc z domu.”  

 
Wybierając ten kierunek możesz zdobyć następujące kwalifikacje: 

 K1 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych 
 K2 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 
 K3 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 

 
oraz umiejętności: 
 zarządzania systemami operacyjnymi 
 obsługi programów biurowych, graficznych  

i multimedialnych 
 tworzenia programów w różnych językach 

programowania 
 prowadzenia własnej działalności w branży 

informatycznej 
 umożliwiające kontynuację nauki w dalszym 

etapie kształcenia 
 
Jako uczeń  TECHNIKUM INFORMATYCZNEGO masz także możliwość zdobycia 
dodatkowych kwalifikacji poprzez udział w bezpłatnych kursach doskonalących 
organizowanych w ramach unijnego projektu EFS, np.: 

 kurs prawa jazdy kategorii B, 
 kurs obsługi wózków jezdniowych, 
 kurs projektowania dynamicznych stron internetowych, 



 
Absolwent naszej szkoły, po uzyskaniu tytułu technika informatyka może uzyskać 
zatrudnienie jako: 
 administrator sieci, 
 grafik komputerowy, 
 informatyk wsparcia użytkowników, 
 konsultant help desk,  
 konsultant/specjalista d/s wdrożeń IT, 
 pozycjoner stron internetowych, 
 programista, 
 specjalista w dziedzinie robotyki, 
 serwisant sprzętu komputerowego, 
 specjalista do spraw testowania oprogramowania 

komputerowego, 
 specjalista w zakresie  tworzenia i administrowania 

stronami internetowymi (webmaster). 
Może też kontynuować naukę na studiach np.  w : 
 Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 
 Politechnice Krakowskiej, 
 Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, 
 Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-

Białej, 
 Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. 
 
Ważna informacja 
Absolwenci Technikum Informatycznego w Zespole Szkół im. Walerego Goetla osiągają 
wysokie wyniki na egzaminach zawodowych i maturalnych. 
 
Warto również wiedzieć, że w ZS im. W. Goetla znajdują się : 
 profesjonalna i doświadczona kadra nauczycieli – praktyków (w tym trzech magistrów 

inżynierów informatyki oraz dwoje inżynierów podwyższających kwalifikacje zawodowe) 
 nowoczesne pracownie przedmiotów zawodowych, szczególnie informatycznych 
 wysokiej klasy sprzęt informatyczny z nowoczesnym wielofunkcyjnym oprogramowaniem, 
 bogate w pomoce dydaktyczne pracownie przedmiotów ogólnokształcących, 
 Szkolne Centrum Informacji (SCI), 
 barek z ciepłymi posiłkami, sklepik szkolny, jadalnia dla uczniów w warsztatach szkolnych. 
 
Szkoła oferuje też inne kierunki kształcenia w zawodach: 
 technik budownictwa 
 technik elektryk 
 technik mechanik 
 technik mechatronik. 
 

LOKALIZACJA 
 

adres szkoły:  
Zespół Szkół im. Walerego Goetla 

        ul. Kościelna 5 34-200 sucha Beskidzka 
telefon: 33 874 21 46 
adres internetowy: http://zsg.powiatsuski.pl 
e-mail: zsg@powiatsuski.pl 

 


