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WYBIERZ TECHNIKUM

Dowiedz się, dlaczego technikum to dobry wybór dla Ciebie!
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PRZYCHODZI TAKI DZIEŃ, GDY TRZEBA ZDECYDOWAĆ O PRZYSZŁOŚCI

Co wybrać? 

 Liceum daje maturę

 Szkoła branżowa – zawód

 A technikum? Jedno i drugie
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WYBÓR NIE JEST PROSTY

Często usłyszysz głosy wszechwiedzących.                                                                       
Słuchaj siebie. Decyduj sam i rozwijaj                                                                                 
w sobie to co lubisz i w czym jesteś dobry.                                                                         

Robiąc to co jest Twoją pasją,                                                                                            
czas spędzony w szkole będzie tylko                                                                                 
przyjemnością,                                                                                                               
a później z zadowoleniem będziesz                                                                                   
pracował w swoim zawodzie.
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JEŚLI LICEUM OTWIERA DRZWI DO KARIERY ZAWODOWEJ, 
TO TECHNIKUM CIĘ DO NIEJ TELEPORTUJE

Po ukończeniu technikum masz możliwość zdobycia dokumentów poświadczających Twoje 
umiejętności i kwalifikacje:

 świadectwo ukończenia szkoły średniej

 świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie (osobne świadectwo dla każdej kwalifikacji) 
wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdanym egzaminie)

 państwowy dyplom technika wydany przez OKE jeśli zdobędziesz świadectwa potwierdzające 
kwalifikacje w zawodzie (musisz zdać wszystkie kwalifikacje, jakie są zaplanowane dla Twojego 
kierunku)

 świadectwo dojrzałości wydane przez OKE (jeśli zdasz egzamin maturalny)
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NAUKA W TECHNIKUM

Ucząc się w technikum, uczysz się zawodu i jednocześnie 
przygotowujesz się do matury. To trochę tak, jakbyś był w dwóch 
miejscach jednocześnie.  Masz również więcej czasu na 
przyswojenie wiedzy, dodatkowe powtórki przed maturą                 
i poznanie specyfiki przyszłego zawodu.
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PRACA

Dzięki zajęciom praktycznym, dodatkowym kursom i obowiązkowym praktykom 
będziesz świetnie przygotowany do rozpoczęcia pracy. 

Absolwent technikum zna swoje mocne strony, wie w czym jest dobry, potrafi pracować 
z innymi i bez problemu umie się odnaleźć w zespole. 

Dzięki ukończeniu technikum będziesz idealnym pracownikiem, 
ponieważ pracodawcy szukają osób młodych z doświadczeniem                                       i 

chętniej inwestują w ich rozwój.

Pamiętaj! Pracodawcy szukają fachowców, a nie osób, które muszą uczyć się od podstaw        
zawodu. A to wiąże się z wyższymi zarobkami już na początku Twojej drogi zawodowej.                      
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CO PO TECHNIKUM?

Jako absolwent technikum i maturzysta możesz kontynuować naukę 
na studiach wyższych lub w szkole policealnej.   

Po 5 latach nauki nie tylko teorii, ale zajęciach praktycznych, 
kursach i praktykach masz dużo większą wiedzę, którą wiesz jak 
wykorzystać. To oznacza lepszy i łatwiejszy start w nowej szkole.



14.03.2022 8

PRACA I NAUKA

 Możesz też zdecydować, że chcesz połączyć pracę z nauką.         
Po technikum będziesz w stanie zarabiać na siebie. Z zawodem    
w ręku i doświadczeniem w postaci praktyk wyróżnisz się wśród 
innych osób i łatwiej znajdziesz dobrze płatną pracę. Możesz 
również założyć swoją firmę.

 Dzięki lepszej sytuacji finansowej, łatwiej Ci będzie kontynuować  
naukę.
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SUKCES ZAWODOWY

Sukces zawodowy osiąga ten, kto potrafi połączyć                         
teorię z praktyką, kto wybiera swój zawód zgodnie                           

z zainteresowaniami, kto odczuwa satysfakcję                   z 
wykonywanej później pracy.
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OPRACOWAŁA: 

DOROTA STEPIUK-DREWULSKA

DORADCA ZAWODOWY 

W ZSZ NR 1 W BIAŁEJ PODLASKIEJ


