
 
 

 

NUKLEONIK to szkoła wyjątkowa, tworzona przez ludzi z pasją, to szkoła, która łączy 

w sobie tradycję, nowoczesność, wysoki poziom nauczania i indywidualne podejście do 

uczniów. Nasza Szkoła świetnie przygotuje Cię do zawodu i spełnieni oczekiwania 

przyszłych pracodawców. Będziesz mógł wcześniej rozpocząć swoją karierę zawodową 

i szybko się usamodzielnić, pracując i rozwijając się w interesującym Cię zawodzie.  

 
 
 
TECHNIK ELEKTRYK  

Zawód technik elektryk jest 

zawodem perspektywicznym, 

świetnie płatnym i nie-

zwykle poszukiwanym na rynku 

pracy. Absolwent tego kierunku 

przygotowany jest do projekto-

wania, wykonywania, diagnozo-

wania stanu, dokonywania napraw 

instalacji elektrycznych oraz  

maszyn i urządzeń zasilanych 

prądem elektrycznym. Absolwent 

technikum w zawodzie technik 

elektryk może w przyszłości kontynuować naukę na wyższych studiach technicznych. 

Możliwości zatrudnienia w zawodzie elektryka są bardzo duże, począwszy od przemysłu, 

poprzez usługi, a skończywszy na handlu. Przedmiot rozszerzony w tej klasie to matematyka.  
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TECHNIK INFORMATYK 

Technik informatyk to zawód umożliwiający podjęcie pracy 

w niezwykle prężnie rozwijającej się branży informatycznej. 

Dziś niemal każde przedsiębiorstwo i urząd uzależnione są od 

sprzętu IT i sieci informatycznych, w związku z czym 

zapotrzebowanie na specjalistów z tej branży jest ogromne. 

Technik informatyk przygotowuje stanowiska komputerowe 

z urządzeniami peryferyjnymi do pracy, diagnozuje je 

i naprawia. Jest projektantem i administratorem sieci 

komputerowych. Tworzy strony internetowe i bazy danych oraz 

administruje nimi. Przedmiot rozszerzony w tej klasie to 

matematyka. 

 

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ  
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty 

graficzne o charakterze informacyjnym 

i reklamowym. Reprezentanci zawodu  

zajmują się także tworzeniem 

opakowań i etykiet na opakowaniach 

produktów, materiałów reklamowych 

i wizytówek. Potrafią również 

projektować cyfrowe modele 3D oraz 

obsługiwać skanery i drukarki 3D. 

Przedmiot rozszerzony w tej klasie to 

język angielski. 

 

 

 

TECHNIK LOGISTYK z innowacją STRAŻACKO  - RATOWNICZĄ  
Logistyka jest obecnie najszybciej 

rozwijającą się dziedziną życia publicznego. 

Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być 

gdzieś przewiezione, dostarczone, 

przechowane, i tą dziedziną działalności 

gospodarczej zajmuje się logistyka. W 

czasie nauki w naszej szkole zdobędziesz 

wiedzę z zakresu magazynowania, 

zarządzania zapasami, spedycji i transportu, 

produkcji i ekologii. 

Klasa ta to propozycja dla uczniów, którzy 

chcą uzyskać zawód technik logistyk oraz 

chcieliby rozwinąć zainteresowania 

ratownictwem, zapoznać się z podstawami 

wiedzy pożarniczej i pracy strażaka. 

Absolwenci tego kierunku będą 

przygotowani do podjęcia pracy w działach 

logistyki właściwie wszystkich gałęzi 

gospodarki, począwszy od zakładów 

produkcyjnych, działów zaopatrzenia 



i sprzedaży, transport i spedycję, aż po administrację rządową i samorządową. Będą 

doskonale przygotowani do rozpoczęcia studiów pożarniczych, studiów na uczelniach 

wojskowych lub cywilnych, na kierunkach z zakresu logistyki, bezpieczeństwa publicznego. 

Przedmiot rozszerzony w tej klasie to geografia. 

 
 

 

 
KLASA WIELOZAWODOWA (różne zawody)  
W klasie wielozawodowej prowadzimy kształcenie 

w różnych zawodach zgodnie z klasyfikacją 

zawodów szkolnictwa zawodowego określoną przez 

Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej. 

Uczniowie klasy wielozawodowej uczą się w szkole 

przedmiotów ogólnokształcących przez 2 lub 3 dni 

w tygodniu. W kolejnych dniach realizują praktyki 

w wybranym przez siebie zawodzie u pracodawcy 

(uczniowie sami szukają pracodawcy, który podpisze 

z nimi umowę w celu przygotowania zawodowego). 

Musicie jedynie pamiętać, aby Wasz pracodawca 

miał przygotowanie pedagogiczne i był mistrzem 
lub posiadał wykształcenie w danym zawodzie. 
Raz w roku odbywają się również miesięczne kursy 

zawodowe, gdzie uczniowie poznają teoretyczne zagadnienia swojego zawodu.  

  

 

Dlaczego warto wybrać NUKLEONIK? 
 

• Nasza szkoła jest inna niż wszystkie - ma niepowtarzalny charakter, który tworzą 

wspaniali uczniowie, otwarci i wspierający nauczyciele, serdeczni, zawsze uśmiechnięci 

pracownicy administracji i obsługi oraz zaangażowana, czuwająca nad wszystkim 

Dyrekcja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Jesteśmy szkołą skuteczną - od lat możemy chwalić się wysokimi wynikami egzaminów 

maturalnych i zawodowych.  

• Baza i wyposażenie szkoły są stale unowocześniane - nowe skrzydło z pracownią 

logistyczną i warsztatami szkolnymi, boisko wielofunkcyjne, świeżo wyremontowane 

patio, pracownie komputerowe oraz nasza największa duma, najnowocześniejsza 

w powiecie hala sportowa. Ten wyjątkowy obiekt sportowy został oddany do użytku 
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w grudniu 2020 r. i od tego czasu sala gimnastyczna, siłownia, a także hala sportowa do 

gier zespołowych czekają na powrót uczniów do szkół! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Szkoła uczestniczy w  projektach unijnych, dzięki którym placówka jest doposażona 

w specjalistyczny sprzęt do kształcenia zawodowego, a uczniowie realizują dodatkowe 

zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i specjalistyczne kursy oraz płatne staże 

u pracodawców. 

• Nukleonik kształci w zawodach deficytowych, na które jest zapotrzebowanie na rynku 

pracy. Absolwenci naszej szkoły są wysoko cenionymi pracownikami. Bezpośrednio po 
ukończeniu szkoły niemal wszyscy nasi uczniowie podejmują pracę, a zdecydowana 

większość z nich pracuje zgodnie z wyuczonym zawodem. 

• W okresie nauki zdalnej, przy realizacji lekcji on-line korzystamy z aplikacji Ms Teams. 

Nauczyciele stale podnoszą swoje kompetencje cyfrowe, aby uatrakcyjnić zajęcia 

i poprawić efektywność tej formy nauki. Nowoczesne narzędzia internetowe i aplikacje, 

wykorzystujemy również do realizowania pozalekcyjnego życia szkoły, np. uroczystości 

szkolnych, konkursów i spotkań uczniowskich. Wprowadziliśmy także innowacyjną 

metodę realizowania miesięcznych praktyk zawodowych dla uczniów technikum 

w postaci projektu edukacyjnego i wirtualnego przedsiębiorstwa.  

• Grono Pedagogiczne dba o to, by szkoła była miejscem nie tylko nauki, ale też 

przestrzenią do nawiązywania przyjaźni, odkrywania swoich talentów, wspólnej zabawy. 

Duży nacisk kładziemy na integrowanie społeczności uczniowskiej poprzez warsztaty, 

wycieczki, wspólne przygotowywanie imprez szkolnych, działania Samorządu 

Uczniowskiego, a także udział w akcjach charytatywnych. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WSZYSTKIE KLASY ZOSTANĄ UTWORZONE POD WARUNKIEM PEŁNEGO 

NABORU DO DANEJ KLASY (32 osoby) 

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY  
17 KWIETNIA 2021 r. (sobota) w godz. 10:00 – 13:00 


