
Absolwent ZSE: 
• fachowiec w wykształconym zawodzie

• poszukiwany na rynku pracy
• przygotowany do podjęcia studiów wyższych.

◻ Mieścimy się w centrum miasta (przy dworcu PKS), 
z bezpośrednim połączeniem do dworca PKP, dzięki czemu  
bez problemu dotrzesz do wybranej przez siebie szkoły.

◻ Nasi podopieczni mieszkają w pokojach 3–4‑osobowych.

◻ Oferujemy wychowankom smaczne i zdrowe posiłki.

◻ Stwarzamy dogodne warunki do nauki. 

◻ Dbamy o Wasze bezpieczeństwo (monitoring).

DySPONujeMy:
• nowoczesną bazą rekreacyjno‑sportową  

(boiska, hala, siłownia, sala bilardowa),
• pracowniami komputerowymi ze stałym dostępem  

do Internetu i Wi‑Fi,
• salą audiowizualną.

W NaSzyM INterNacIe MOżeSz:
• rozwijać  swoje pasje, 
• brać udział w wydarzeniach kulturalnych  

(kino, teatr, opera),
• uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez 

mieszkańców Internatu,
• kształtować otaczającą cię rzeczywistość  

poprzez udział w Młodzieżowej radzie Internatu,
• działać na rzecz innych w klubie wolontariusza.

Zespół Szkół Elektronicznych 
w Bydgoszczy

W czołówce najlepszych techników  
w Polsce wg rankingu PERSPEKTYW

Wysoka zdawalność  
egzaminów maturalnych i zawodowych

INterNat  
zeSPOłu SzKół eleKtrONIczNych
ul. M. Karłowicza 18
85-092 Bydgoszcz
tel. 52 341 57 00

zeSPół SzKół eleKtrONIczNych
ul. M. Karłowicza 20
85-092 Bydgoszcz
tel. 52 341 44 44
zse.bydgoszcz.plDowiedz się więcej: Dowiedz się więcej:

Internat dla dziewcząt i chłopców ze 
wszystkich szkół ponadpodstawowych!

Szkoła  
wySokich lotów  

nie tylko  
dla orłów



UcZymy ZawoDU w profESjonalnIE  
wypoSażonych pracownIach

ZapEwnIamy nowocZESną BaZę  
rEkrEacyjno‑Sportową

nIE tylko lEkcjE – ZajęcIa  
DoDatkowE I ImprEZy SZkolnE

traDycja I prZySZłość
ponad 50-letnie doświadczenie w kształceniu w nowoczesnych zawodach



Technik informaTyk
Technik elekTronik

Technik TeleinformaTyk

Czym są egzaminy zawodowe?
Egzamin zawodowy umożliwia uzyskanie certyfikatu 

kwalifikacji zawodowej w zakresie jednej kwalifikacji. 
Zdobycie certyfikatu potwierdza opanowanie przez 

zdającego wiedzy i umiejętności z wyznaczonego zakresu 
wiedzy technicznej. W każdym zawodzie jest on ściśle 

określony. Zdobycie wszystkich certyfikatów oraz ukończenie 
szkoły ponadpodstawowej uprawnia do uzyskania dyplomu 

zawodowego i tytułu technika w danym zawodzie. 
W zawodach technik elektronik, technik informatyk i technik 

teleinformatyk obowiązują 2 egzaminy potwierdzające 
kwalifikacje w zawodzie.

Dołącz do najlepszych!
Zespół sZkół elektronicZnych
ul. M. Karłowicza 20
85-092 Bydgoszcz
tel. 52 341 44 44
zse.bydgoszcz.pl Dowiedz się więcej:

kształcimy  
w poszukiwanych zawodach

INF.07.   
Montaż 

i konfiguracja 
lokalnych sieci 

komputerowych oraz 
administrowanie 

systemami 
operacyjnymi

INF.08. 
Eksploatacja 

i konfiguracja oraz 
administrowanie 

sieciami rozległymi

technik 
teleinformatyk+ =

ELM.02.  
Montaż oraz 
instalowanie 

układów i urządzeń 
elektronicznych

ELM.05. 
Eksploatacja 

urządzeń 
elektronicznych

technik 
elektronik+ =

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

technik 
informatyk+ =



Charakterystyka szkół
TEChnikum ElEkTroniCznE jest szkołą dla pragnących 
zdobyć atrakcyjny zawód w poszukiwanych na rynku pracy 
kwalifikacjach i jednocześnie dającą pełne przygotowanie 
ogólnokształcące umożliwiające podjęcie nauki na studiach 
wyższych dowolnego typu.

Technikum Elektroniczne 5‑letnie 

◻ TEChnik ElEkTronik
Uzyskujesz następujące kwalifikacje:
•	montaż	oraz	instalowanie	układów	i	urządzeń	

elektronicznych, 
•	eksploatacja	urządzeń	elektronicznych.

◻ TEChnik TElEinformaTyk
Uzyskujesz następujące kwalifikacje:
•	montaż	i	konfiguracja	lokalnych	sieci	komputerowych	

oraz administrowanie systemami operacyjnymi,
•	eksploatacja	i	konfiguracja	oraz	administrowanie	

sieciami rozległymi.

◻ TEChnik informaTyk
Uzyskujesz następujące kwalifikacje:
•	administracja	i	eksploatacja	systemów	

komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych 
sieci komputerowych,

•	tworzenie	i	administrowanie	stronami	i	aplikacjami	
internetowymi oraz bazami danych.

nauczane przedmioty w zakresie rozszerzonym, 
zwiększające możliwość studiowania na wyższych 
uczelniach technicznych:

•	technik	elektronik:	matematyka,	fizyka
•	technik	teleinformatyk:	matematyka,	fizyka
•	technik	informatyk:	matematyka,	informatyka.

Branżowa Szkoła i stopnia nr 7 Elektroniczna
3‑letnia, kształcąca w zawodzie elektronik. Uzyskujesz 
kwalifikacje, które otwierają drogę do zdobycia tytułu 
technika elektronika:

•	montaż	oraz	instalowanie	układów	i	urządzeń	
elektronicznych.

zasady przyjęcia  
do zespołu Szkół Elektronicznych

Absolwenci szkół podstawowych przyjmowani będą do 
bydgoskich szkół ponadpodstawowych za pośrednictwem 
scentralizowanego systemu komputerowego „nabór 
elektroniczny”. informacje o zasadach rekrutacji dostępne 
są na stronach:

nabor.zse.bydgoszcz.pl
bydgoszcz.edu.com.pl

przy naborze do naszych szkół bierzemy pod uwagę 
oceny z przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, 
informatyka.

uWaGa!
Jeśli wybrałeś elektronik, to wypełniając listę preferencji 
w elektronicznym systemie rekrutacyjnym, umieść naszą 
szkołę na pierwszym miejscu.

Wybierając naszą szkołę, możesz wskazać kolejność 
wyboru kierunków kształcenia. na przykład:

1. Technik informatyk
2. Technik teleinformatyk
3. Technik elektronik

przy powyższym wyborze, jeśli nie dostaniesz się do 
klasy informatycznej, system przeniesie cię do klasy 
o specjalności technik teleinformatyk. Gdyby i tam 
zabrakło miejsc, twoje podanie będzie rozpatrywane 
o przyjęcie do klasy o profilu technik elektronik.  
Możesz także w podaniu wpisać inną naszą szkołę: 
Branżową szkołę i stopnia nr 7 elektroniczną.


