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Czym jest elektronika? 

           Elektronika jest nauką techniczną,                                  
która zajmuje się obsługą, konstruowaniem                                  
i naprawą urządzeo elektronicznych, 
przyrządów pomiarowych, aparatury 
medycznej, sprzętu powszechnego użytku 
takiego jak: telewizory, monitory, 
magnetowidy, radioodbiorniki,                       
telefony komórkowe czy komputery.  





Charakterystyka zawodu 

          Elektronik to osoba, która zajmuje się 
montażem, instalacją, konserwacją i naprawą 
sprzętu komputerowego oraz innych urządzeo 
elektronicznych.  Jest on człowiekiem 
wszechstronnym - zna się nie tylko na sprzęcie, 
ale też na jego oprogramowaniu. 

Kwalifikacje: 

E06 – „Instalacja urządzeń elektronicznych” 

E20 – „Eksploatacja urządzeń elektronicznych”. 



Dlaczego warto wybrad ten zawód? 

           Technik elektronik jest odpowiedzią na 
dynamicznie rozwijający się rynek pracy. 
Umiejętnośd projektowania, 
programowania, instalowania urządzeo 
elektronicznych jest ceniona przez wielu 
pracodawców. 

         Postęp w dziedzinie technologii 
elektronicznej oraz nasycenie produktami 
elektroniki różnych sfer działalności ludzkiej, 
wymaga istnienia licznej kadry specjalistów   
o tym kierunku.                                                                                                                          



Wymagania  

          Do wykonywania zawodu elektronika 
wystarczy wykształcenie średnie specjalistyczne.                                             
Mile widziana jest znajomośd języka angielskiego              
lub niemieckiego, ponieważ w zakładach 
produkcyjnych wiele urządzeo posiada instrukcje 
w językach obcych. Osoba na tym stanowisku 
powinna posiadad następujące cechy: 
zainteresowania techniczne, systematycznośd, 
cierpliwośd, spostrzegawczośd, zdolności 
manualne, umiejętnośd pracy w grupie, 
komunikatywnośd. 



Jakie możliwości daje ten zawód? 

         Technik elektronik, to zawód przyszłości, 
dający wiele wyzwao i możliwości samorealizacji. 
Obecnie ze względu na bardzo szerokie 
zastosowanie elektroniki w wielu dziedzinach 
życia, elektronik powinien śledzid rozwój nowych 
technologii, a przede wszystkim doskonalid                             
swoją wiedzę po to, aby stad się dobrym 
fachowcem w swojej dziedzinie.  



Nauczanie  

          Uczniowie w ramach nauki w naszej szkole  
mają możliwośd teoretycznego i praktycznego 
poznania tematyki związanej z urządzeniami 
alarmowymi, kontrolą dostępu,                                             
sieciami komputerowymi, telewizją satelitarną                                        
i naziemną, układami mikroprocesorowymi               
i wiele innych. 

         Szkoła organizuje również praktyki zawodowe     
w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki 
pracy właściwe dla nauczanego zawodu                                       
w wymiarze 4 tygodni. 



Patronat 



Dalsze kierunki kształcenia 

           Absolwenci szkół średnich technicznych 
mogą zwiększad swoje predyspozycje zawodowe, 
kontynuując naukę na studiach o kierunkach: 

Elektronika i telekomunikacja, 

Automatyka i robotyka, 

 oraz nowośd na Politechnice Łódzkiej                                             
- systemy Sterowania Inteligentnymi Budynkami. 



Możliwości zatrudnienia  



Praca w zakładach naprawczych urządzeo 
elektronicznych 



Praca w warsztatach naprawczych 
urządzeo oraz aparatury elektronicznej 
i automatyki 



Praca na stanowisku badawczo - rozwojowym 



Praca w firmach świadczących usługi z 
zakresu projektowania  i programowania 
elektronicznych systemów sterowania 



Możliwośd założenia własnej  działalności 
gospodarczej. 



Średnie zarobki w Polsce 

0,00 zł

1 000,00 zł
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3 000,00 zł

4 000,00 zł
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6 000,00 zł

Wykształcenie średnie Wykształcenie wyższe

Średnie zarobki wg wykształcenia 



Podsumowanie  

          Uważam, że wybrany przeze mnie 
kierunek spełnił moje marzenia, od 
dawnych czasów interesowałem się 
nowinkami technicznymi                                          
z zastosowaniem elektroniki.                                   
Zawód ten to symbol nowoczesności                   
i postępu, dlatego nakłaniam Was do 
rozpoczęcia nauki elektroniki w naszej 
szkole. 


