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Niniejszy informator za-
wiera najważniejsze infor-
macjemacje dotyczące naszej 
szkoły. Jest nam niezmier-
nie miło, że zajrzałeś tutaj 
i bierzesz pod uwagę 
dalszą naukę właśnie 
w naszej placówce.  

W Technikum 19 stawiamy 
na kierunki, które odpo-
wiadają aktualnemu rynko-
wi pracy. Wiemy, jak ważne 
jest, aby młodzi ludzie 
otrzymali staranne wy-
kształcenie i szybkie za-
trudnienie - często już 
podczas nauki w Techni-
kum.   

Wspieramy naszych 
uczniów na każdym etapie 
edukacji, a bezpośrednia 
współpraca z naszymi 
partnerami umożliwia od-
bycie ciekawych i rozwo-
jowych praktyk, na których 
na pewno zdobędziesz 
nowe doświadczenia 
i umiejętności.   

Poznań to stolica 
Wielkopolski i główny 
ośrodek edukacyjny w re-
gionie. W naszym mieście 
uczy się ponad 18 tysięcy 
młodych ludzi z czego 
ponad 7 tysięcy to ucznio-
wie dojeżdżający spoza 
Poznania. Wielu z  nich 
uczy się w naszej szkole.

Już od ponad 70 lat 
wprowadzamy młodych 
ludzi w tajniki ich 
przyszłych zawodów. Ludzi 
ambitnych, z pasjami oraz 
otwartymi umysłami 
na przyszłość.  na przyszłość.   Technikum 
to miejsce, gdzie zdobywa 
się zawód i nowe umieję-
tności praktyczne. 
To właśnie na nie stawiamy 
przede wszystkim.   

Większość naszych nauczy-
cieli to praktycy, którzy 
świetnie znają realia rynku 
pracy i dzielą się tą wiedzą 
każdego dnia z uczniami 
T19.  

Nasza oferta to dokładnie 
przemyślane, nowoczesne 
kierunki, które odpowiada-
ją nie tylko na potrzeby 
młodych ludzi, ale także 
ich przyszłych pracodaw-
ców. Dzięki temu masz 
pewność, że ucząc się 
u nas, uzyskasz solidne 
podstawy, na których 
zbudujesz swoją przyszłą 
karierę. 
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W klasach informatycznych 
T19 nastawiamy się na wy-
posażenie uczniów w prak-
tyczne umiejętności oraz 
przekaz współczesnej 
wiedzy i właściwych jej 
najnowszych rozwiązań. 
Współpracujemy z wieloma 
partnerami z branży IT, 
m.in. Komputronikiem 
i Valve.

Kształcimy informatyków 
zz tytułem Technik Infor-
matyk, czyli osoby, które 
tworzą, rozwijają, imple-
mentują (stosują) technolo-
gie, na których bazuje 
współczesny świat. Kształci-
my specjalistów niezbę-
dnych na rynku, ale również 
świadomych użytkowników, 
odbiorców technologii 
informatycznych i informa-
cyjnych.
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ZAWÓD: TECHNIK INFORMATYK

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:  KLASA 1B - informatyka, KLASA 1C,1D,1E matematyka
     oraz dodatkowe godziny z j. angielskiego we wszystkich klasach

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE: 

INF.02: Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych 

i lokalnych sieci komputerowych

INF.03:  Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi 

oraz bazami danych

CZAS NAUKI: 5 Lat

Przygotowujemy do egzaminu Microsoft, 
Comp TIA, Cisco Networking Academy 
uzyskania certyfikatów z m.in. IT Essen-
tials, CCNA,z Grafiki Komputerowej oraz 
kontynuowania kształcenia na studiach. 
Kończąc technikum, uzyskasz kwalifikacje 
i tytuł zawodowy, umożliwiający podjęcie 
pracpracy.

po ukończeniu szkoły uczniowie 
znajdują zatrudnienie w:
> serwisach komputerowych
> firmach programistycznych
> jako Net.Developer
> jako tester QA
> jako Scrum Master> jako Scrum Master
> firmach sieciowych
> game developmnent
> firmach reklamowych

PRAKTYKI ZAWODOWE: 4 tygodnie w klasie 3 i 4

PRZEDMIOTY ZAWODOWE:  Instalowanie sieci komputerowych LAN, Przygotowanie 
urządzeń  peryferyjnych, Konfigurowanie urządzeń sieciowych, Programowanie, 
Naprawa sprzętu komputerowego, Konfigurowanie urządzeń sieciowych, 
Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi, Administrowanie jednostkowymi
systemami operacyjnymi, Projektowanie stron www, Projektowanie aplikacji, 
Grafika komputerowa

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE: matematyka, j. polski, j. obcy do wyboru , informatyka
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Jednym z atutów uczenia 
się w Zawodzie Technik 
Analityk jest łączenie 
wiedzy teoretycznej 
z praktyką laboratoryjną.
NasiNasi uczniowie poznają 
zasady organizacji labora-
torium analitcznego, przy-
gotowują odczynniki 
chemiczne do badań, 
wykonują prace preparaty-
wne oraz pobierają próbki 
do analiz. Uczniowie prze-
prowadzają kontrolę labo-
ratoryjną surowców, 
półproduktów, produktów 
i materiałów pomocni-
czych. Wykonują badania 
bionanalityczne i środowi-
skowe. 
Ponadto nasze zajęcia roz-
wijają umiejętności pracy 
zespołowej, a znajomość 
specjalistycznego języka 
angielskiego w branży 

chemicznej umożliwia efe-
ktywną komunikację. 

Dla zainteresowanych 
uczniów organizowane są 
zajęcia dodatkowe 
z chemii kosmetycznej. 
W ich trakcie wytwarzają 
różne kosmetyki, a także 
prowadzą badania produ-
któw dostępnyh na rynku. 
Uczniowie realizują także 
projekty związane z udzia-
łemłem w Olimpiadzie In-
nowacji Technicznych 
i Wynalazczości, osiągając 
duże sukcesy. 
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ZAWÓD: TECHNIK ANALITYK  (analiza chemiczna) Klasa 1a

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:  chemia oraz dodatkowe godziny z biologii

Dzięki swoim umiejętnościom 
i doświadczeniu laboratory-
jnemu nasi uczniowie bez prob-
lemu radzą sobie na studiach, 
w czasie zajęć w pracowniach 
laboratoryjnych. 

po ukończeniu szkoły uczniowie 
znajdują zatrudnienie w:
> laboratoriach przemysłowych
> laboratoriach rolniczych
> laboratoriach środowiskowych
> laboratoriach spożywczych
> laboratoriach klinicznych> laboratoriach klinicznych

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE: 

CHM.03:   Przygotowanie sprzętu, odczynników i próbek do badań analitycznych

CHM.04:   Wykonywanie badań analitycznych

CZAS NAUKI: 5 Lat

PRAKTYKI ZAWODOWE: 4 tygodnie w klasie 3 i 4

PRZEDMIOTY ZAWODOWE PRAKTYCZNE:  Pracownia pomiarów technicznych, 
Preparatyka nieorganiczna i organiczna, Pracownia bioanalityki, Pracownia
Towaroznawstwa, Technika laboratoryjna, Pracownia technik analitycznych, Praktyka
zawodowa, Dodatkowe warsztaty z chemii kosmetycznej

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE: matematyka, j. polski, j. biologia ,chemia


