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                       ZESPÓŁ SZKOŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH W OLSZTYNIE 

TECHNIKUM NR 6
 

http://zseit.olsztyn.eu/strefa-kandydata-20212022
 

Film promocyjny o szkole: https://youtu.be/lzYPx7Dmeqw YOUTUBE

Facebook: https://www.facebook.com/zsetolsztyn/posts/3977679532294696

„Elektronik” kształci w kierunkach ściśle związanych z branżami technicznymi najdynamiczniej rozwijającymi się, a 
co za tym idzie daje szansę na karierę zawodową w najlepiej opłacanych sektorach gospodarki.  

1. KIERUNKI KSZTAŁCENIA
Kształcimy w zawodach: technik programista, technik elektronik, technik mechatronik, technik teleinformatyk, 
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik automatyk, pod patronatem firmy MICHELIN. 

Szczegółowy opis kierunków znajdziecie na naszej stronie http://zseit.olsztyn.eu/strefa-kandydata-

20212022  w zakładce  KIERUNKI KSZTAŁCENIA.   

2. KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE
Kształcenie praktyczne jest na bardzo wysokim poziomie dzięki wykwalifikowanej kadrze z pasją oraz 
nowocześnie wyposażonym pracowniom specjalistycznym. Więcej na ten temat opowie p. Zbigniew Stypik, 
Kierownik Kształcenia Praktycznego: 

                                                            https://youtu.be/UkkHfAAvLTE

 3. PRAKTYKI UCZNIOWSKIE 

W klasie 3 realizowane są praktyki uczniowskie w takich uznanych firmach jak: 

MICHELIN, ARTNEO, ERKO, ARNA, OZE PROJEKT, CORABŻ

4. PROJEKTY UNIJNE I PŁATNE STA E Ż
W szkole dodatkowo realizowane są specjalistyczne kursy np. obsługi wózków widłowych czy uprawnień 

elektrycznych.   Realizowane są także następujące PROJEKTY UNIJNE: 

Projekt Wy sze kwalifikacje- wi ksze mo liwo ci  ż ę ż ś
Szkoła talentów

Zaprogramowani na przyszło ć ś
Spójrz w swoj  przyszło ć techniku IIą ś

http://zseit.olsztyn.eu/strefa-kandydata-20212022?fbclid=IwAR09ttqpXM6cRN1-XR5mKKgjabRGQJ37cYUkBnsvvqDEWc82tJKhZizco7g
https://youtu.be/UkkHfAAvLTE
http://zseit.olsztyn.eu/strefa-kandydata-20212022?fbclid=IwAR09ttqpXM6cRN1-XR5mKKgjabRGQJ37cYUkBnsvvqDEWc82tJKhZizco7g
http://zseit.olsztyn.eu/strefa-kandydata-20212022?fbclid=IwAR09ttqpXM6cRN1-XR5mKKgjabRGQJ37cYUkBnsvvqDEWc82tJKhZizco7g
https://www.facebook.com/zsetolsztyn/posts/3977679532294696
https://youtu.be/lzYPx7Dmeqw
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Projekty obejmuj  tematyk : ą ę

1. Zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów 
elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (IPC) dla 100 uczniów/uczennic
• Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE (BGA) 
dla 100 uczniów/ uczennic
• Elektryczność statyczna, a urządzenia elektroniczne (ESD) dla 100 uczniów/uczennic. 

2. Realizację warsztatów z komunikacji i umiej tno ci mi kkichę ś ę  dla 100 uczniów/uczennic.

3. Organizację płatnych sta y zawodowychż  dla 100 uczestników projektu (50 z roku szkolnego 2020/21 i 50 z roku
 szkolnego 2021/22) – staże podniosą kwalifikacje zawodowe uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacniają 
ich zdolności do zatrudnienia.

4. Kurs CCNA

5. Szkolenie z systemów operacyjnych i spawania światłowodów 

6. Szkolenie z oprogramowania. 

Po więcej informacji zapraszamy pod link: http://zseit.olsztyn.eu/szkola-projekty-unijne

Parę słów przekaże też nasz Doradca Zawodowy, zachęcamy do obejrzenia filmiku, w którym p Katarzyna 
Bartkowska opowiada o tym:

                                                           https://youtu.be/7q7LdLoP7C8

5. KSZTAŁCENIE OGÓLNE
Oprócz kształcenia w zawodach technika oraz przygotowaniu do egzaminów zawodowych, szkoła kładzie nacisk 
na przedmioty ogólnokształcące, dzięki czemu jej absolwenci mają otwartą drogę do uzyskania jak najlepszych 
wyników z MATURY , na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Nasi absolwenci mają możliwość rozwijania 
kariery zawodowej nie tylko w sektorze technicznym, wielu z nich jest prawnikami, psychologami, lekarzami, 
lingwistami oraz nauczycielami. 

6. PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
Od 1 klasy prowadzimy takie przedmioty jak: matematyka i fizyka na poziomie rozszerzonym. Języki obce to język 
angielski i język niemiecki, dodatkowo realizujemy program języka angielskiego zawodowego oraz niemieckiego z 
elementami języka technicznego. Posiadamy też Bibliotekę szkolną, która oferuje bardzo bogaty i współczesny 
księgozbiór. Opowie o tym p. Aleksandra Kaczan

                                       https://youtu.be/_xk65yO9Vo8

7.  BURSA
Dla uczniów spoza Olsztyna mamy do zaoferowania miejsca w bursie, która jest przyjaznym i rozwijającym 
miejscem dla naszych uczniów. Informacje o Bursie można znaleźć pod linkiem: http://bursa.zset.olsztyn.pl/

http://bursa.zset.olsztyn.pl/
https://youtu.be/_xk65yO9Vo8
https://youtu.be/7q7LdLoP7C8
http://zseit.olsztyn.eu/szkola-projekty-unijne
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8. HISTORIA I REGION, TRE CI PATRIOTYCZNEŚ

Realizujemy też projekty historyczno-patriotyczne, także te związane z historią regionu Warmii i Mazur. Opowiada
o tym p. Anna Jabłońska

                                                      https://youtu.be/p367CSIIvk8

9. CO MÓWI  NASI UCZNIOWIEĄ  

Nasi uczniowie oraz absolwenci chętnie opowiadają o naszej szkole. Chwalą wysoki poziom nauczania oraz 
atmosferę. Sami możecie posłuchać:

http://zseit.olsztyn.eu/strefa-kandydata-20212022-jak-nas-widza-uczniowie

10. SOCIAL MEDIA

Możecie nas znaleźć na  Facebook: 
https://www.facebook.com/zsetolsztyn/posts/3977679532294696

Youtube https://www.youtube.com/channel/UCEBMgF9cOufExlD8ag15VDg

Dzi kujemy i zapraszamy do nas!ę

https://www.youtube.com/channel/UCEBMgF9cOufExlD8ag15VDg
https://www.facebook.com/zsetolsztyn/posts/3977679532294696
http://zseit.olsztyn.eu/strefa-kandydata-20212022-jak-nas-widza-uczniowie
https://youtu.be/p367CSIIvk8

