
Technikum nr 24
Szkoła XXI wieku



• Czy myślisz, że nauka może być przyjemna?

• Czy chcesz odkryć w sobie pasje, których nie podejrzewasz?

• Czy chcesz mieć możliwość wykorzystania swojej kreatywności?

• Lubisz uczyć się z pomocą urządzeń multimedialnych?

• Pracować w salach wyposażonych w sprzęt najwyższej jakości?



Nasza szkoła jest dla Ciebie



Proponujemy dwie specjalizacje:
1. Technik informatyk – numer zawodu 351203
• 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

2. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej – numer zawodu 311943
• PGF.04 Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych 

i publikacji cyfrowych
• PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków



Technik informatyk

7 pracowni do kwalifikacji zawodowych Inf.02, Inf.03, w tym dwie
pracownie ze specjalistycznymi stołami antystatycznymi do
montażu urządzeń komputerowych i sieciowych

3 pracownie serwerowe przystosowane do nauki obsługi urządzeń
sieciowych i systemów serwerowych (serwer + stacja robocza),
w tym najnowsza pracownia z 18 stanowiskami serwer + klient –
36 komputerów

Dysponujemy oprogramowaniem Win 10 i Win serwer 2012R2



Pracownie informatyczne



Spawarka światłowodowa 
Urządzenie służące 
do łączenia włókien 
kabla 
światłowodowego 
poprzez zgrzanie 
specjalnie 
przygotowanych 
końcówek w łuku 
elektrycznym
- zestaw do montażu 
okablowania 
światłowodów









Szafa rackowa

Łączy komputer 
klienta i serwer, 
zawiera przełącznik 
zarządzalny, który 
tworzy małą sieć 
lokalną.



• Router
• Diodowy tester do kabli RJ11/RJ45
Sprawdza połączenie między jednym 
a drugim końcem kabla sieciowego 
RJ11/RJ45w standardzie T568A.
• Narzędzie do ściągania izolacji
• Zaciskarka RJ45
Umożliwia zaciskanie wtyków 
komputerowych RJ45 i telefonicznych (RJ11, 
RJ12), zdejmowanie izolacji oraz obcinanie 
nadmiaru przewodu. 
• Nóż uderzeniowy 
Służy do uderzeniowego zaciskania kabli 
w technologii LSA stosowanej w instalacjach 
telekomunikacyjnych.



Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Pracownie graficzne

10 komputerów MAC najnowszej generacji (Mackintosh Apple) 
z oprogramowaniem z najnowszą pełną wersją Adobe CC (PC i MAC)





Pracownia introligatorska - Drukarka 3D Replikator 2

Uczniowie na podstawie komputerowego modelu 
mogą tworzyć dowolne trójwymiarowe obiekty



Produkcyjna cyfrowa maszyna drukująca
Xerox C60 z finisherem broszurującym



Trymer

Urządzenie służące do 
przycinania 
pojedynczych arkuszy 
papieru/folii



Dwie prasy do klejenia

Prasa introligatorska

– urządzenie do zgniatania 
arkuszy wyrobów 
introligatorskich w stosie

Praso-sklejarka introligatorska

– urządzenie do sklejania 
sprasowanych grzbietów 
klejonych wyrobów 
blokowych



Laminator Combo LAM 370

Urządzenie służące do 
laminowania, foliowania arkuszy 
papieru na zimno, na gorąco, 
jednostronnie, dwustronnie



Krajarka jednonożowa Ideal 6655

Urządzenie służące 
do przecinania 
wyrobów 
poligraficznych 
ułożonych w stosie



Drukarka SureColor SC-T5200

Jedna z najnowszych, 
czterokolorowych 
drukarek 
wielkoformatowych do 
drukowania wysokiej 
jakości projektów 
graficznych, obrazów 
oraz plakatów na 
nośnikach powlekanych 
i niepowlekanych



SureColor SC – T5200



Skaner A3 Epson Expression
12000XL 

Zaprojektowany pod kątem 
najbardziej wymagających 
zastosowań graficznych 
(wysoka rozdzielczość), 
z wbudowanym modułem 
do skanowania materiałów 
transparentnych, 
umożliwiający profesjonalne 
skanowanie nośników 
przezroczystych, takich jak 
pozytywy, negatywy, slajdy



Uczniowie klas trzecich Technikum Nr 24 
wyjeżdżają na praktyki zawodowe do 

Wielkiej Brytanii. 

Praktyki odbywają się w 
przepięknym, historycznym 
i portowym mieście 
Plymouth w hrabstwie 
Devon. 



Miejsca praktyk to średnie i małe firmy 
branży informatycznej i graficznej.
Czas pracy to 8 godzin dziennie z przerwą  
1- 1,5 godz. na lunch. W sumie praktyki 
obejmują 160 godzin, czyli 4 tygodnie.



Po odbyciu stażu uczniowie otrzymują zaświadczenia o odbyciu praktyki 
zawodowej zagranicą.

Certyfikaty:

• Beneficjent, 
organizacja 
przyjmująca, 

• Certyfikat ECVET 
(Karta oceny Ecvet) 
– od pracodawcy, 

• Europass Mobility-
Beneficjent

Dzięki praktykom uczniowie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe oraz 
doskonalą język angielski.



Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym dla kwalifikacji: 

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

PGF.04 Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i 
publikacji cyfrowych

PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków



Pracownie w naszej szkole wyposażone są w projektory 
multimedialne



Pracownie matematyczne



Pracownia fizyczna wyposażona w 
m.in.: wizualizer, tor powietrzny, 
ławę optyczną



Każdy uczeń naszej szkoły, może otrzymać na własny użytek 
oprogramowanie biurowe Microsoft Office 365 



Odnowiona sala gimnastyczna Siłownia

Atuty naszej szkoły



Bufet-strefa relaksu





Gabinet Dyrektora

Sekretariat



Dni otwarte (online):

25 marca 2021 r. godz. 17.30

15 kwietnia 2021 r. godz. 17.30



Zapraszamy
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