
Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształc cych w Przemy lu 

to najlepsze technikum w Przemy lu 

 

TECHNIK TELEINFORMATYK

Kierunek prowadzony pod patronatem firmy ELMAT 
– lidera bran y teleinformatycznej w Polsce!

Kierunek jest poł czeniem elektroniki, informatyki i telekomunikacji, a jego 
absolwent zostanie 

Gimnazjalisto!
Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształc cych w Przemy lu to szkoła 
wspierająca rozwój ucznia. Cieszymy si  z niezwykle wysokiej zdawalno ci 
egzaminu maturalnego i zawodowego. Absolwenci naszej szkoły osi gaj  sukcesy, 
dostają się na wybrane przez siebie studia krajowe i zagraniczne oraz zdobywaj
wymarzone przez siebie dobrze płatne zawody.
Górniczo-Hutniczą w Krakowie dla naszych uczniów prowadzimy rok zerowy AGH 
z matematyki. 

Przyjdź do nas! Zapytaj. Porad  si

Nasza szkoła przygotuje 
 egzaminu potwier

certyfikatu 
 matury
 studiów na uczelniach technicznych
 zdobycia atrakcyjnej pracy.

 

Dzięki współpracy z firm  ELMAT gwarantujemy:
 kontakt z najnowszymi technologiami

 wyjazdy studyjne do hal produkcyjnych
 wykłady prowadzone przez inżynierów z firmy ELMAT
 możliwość odbycia praktyk i stażu w firmie ELMAT
 nagrody dla najlepszych uczniów ufundowane przez firm  patronack

 

Po uzyskaniu tytułu technika teleinformatyka uzyskasz nast puj ce kwalifikacje:
 Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urz dze  i sieci teleinformatycznych
 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi.

Jako absolwent kierunku technik teleinformatyk b dziesz wła ciwie przygotowany do:
 montowania i uruchamiania komputerów
 instalowania  systemów  operacyjnych  oraz  oprogramowania  u
 prowadzenia  sprzedaży  podzespołów 
 prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej komputerów
 projektowania sieci komputerowych dla małych i 
 budowania sieci komputerowych 
 instalowania oprogramowania sieciowego na serwerach
 podłączania sieci lokalnych do Internetu
 zabezpieczenia komputerów i sieci przed 
 montowania  łączy  teletransmisyjnych  oraz  podzespołów  i  urz

wchodzących w skład sieci teleinformatycznej
 wymiany podzespołów i urządzeń 
 konserwacji bieżącej urządzeń sieciowych
 sprawdzania  stanu  technicznego  ł
 prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej sprzeda
 obliczania i analizowania kosztów 
 sporządzania  ofert  cenowych  sprzeda

W ramach bezpłatnych zajęć dodatkowych (tylko dla zainteresowanych uczniów) 
przygotujemy Cię do testów kwalifikacyjnych do słu b mundurowych (specjalistyczne 
zajęcia sportowe przygotowujące do testu sprawno ci fizycznej, zaj cia przygotowuj ce 
do testu psychologicznego, wykłady z zakresu funkcjonowania słu b mundurowych, zaj cia na strzelnicy 
ze służbami mundurowymi). 

w Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemy lu 

w Przemyślu wg Ogólnopolskiego Rankingu Techników 201

TECHNIK TELEINFORMATYK

Kierunek prowadzony pod patronatem firmy ELMAT 
lidera branży teleinformatycznej w Polsce!

Kierunek jest połączeniem elektroniki, informatyki i telekomunikacji, a jego 
absolwent zostanie ekspertem w dziedzinie sieci teleinformatycznych

Gimnazjalisto! 
Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu to szkoła 

ucznia. Cieszymy się z niezwykle wysokiej zdawalności 
egzaminu maturalnego i zawodowego. Absolwenci naszej szkoły osiągają sukcesy, 
dostaj  si  na wybrane przez siebie studia krajowe i zagraniczne oraz zdobywają 
wymarzone przez siebie dobrze płatne zawody.Dzięki współpracy z Akademią  

Hutnicz  w Krakowie dla naszych uczniów prowadzimy rok zerowy AGH 

Wybierz sukces, postaw na doświadczenie.
Przyjd  do nas! Zapytaj. Poradź się. 

Nasza szkoła przygotuje Cię do: 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskania mi dzynarodowego 

matury 
studiów na uczelniach technicznych 
zdobycia atrakcyjnej pracy. 

Dzi ki współpracy z firmą ELMAT gwarantujemy: 
kontakt z najnowszymi technologiami 

dy studyjne do hal produkcyjnych 
wykłady prowadzone przez in ynierów z firmy ELMAT 
mo liwość odbycia praktyk i stażu w firmie ELMAT 
nagrody dla najlepszych uczniów ufundowane przez firmę patronacką. 

Po uzyskaniu tytułu technika teleinformatyka uzyskasz następujące kwalifikacje: 
uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych. 

dministrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi. 
Jako absolwent kierunku technik teleinformatyk będziesz właściwie przygotowany do:

uterów 
instalowania  systemów  operacyjnych  oraz  oprogramowania  użytkowego i narzędziowego w  komputerach

y  podzespołów i  komputerów oraz oprogramowania 
cji eksploatacyjnej komputerów 

projektowania sieci komputerowych dla małych i średnich przedsiębiorstw 

mowania sieciowego na serwerach 
Internetu 

zabezpieczenia komputerów i sieci przed zawirusowaniem 
czy  teletransmisyjnych  oraz  podzespołów  i  urządzeń 
skład sieci teleinformatycznej 

 w sieciach teleinformatycznych 
sieciowych 

sprawdzania  stanu  technicznego  łączy  transmisyjnych   
prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej sprzedaży usług sieciowych 
obliczania i analizowania kosztów eksploatacji komputerów i sieci 

dzania  ofert  cenowych  sprzedaży  urządzeń  i  usług teleinformatycznych.  
dodatkowych (tylko dla zainteresowanych uczniów) 

przygotujemy Ci  do testów kwalifikacyjnych do służb mundurowych (specjalistyczne 
zaj cia sportowe przygotowuj ce do testu sprawności fizycznej, zajęcia przygotowujące 

akresu funkcjonowania służb mundurowych, zajęcia na strzelnicy 

w Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu  

wg Ogólnopolskiego Rankingu Techników 2018 

TECHNIK TELEINFORMATYK 

Kierunek prowadzony pod patronatem firmy ELMAT  
lidera bran y teleinformatycznej w Polsce! 

Kierunek jest poł czeniem elektroniki, informatyki i telekomunikacji, a jego 
ekspertem w dziedzinie sieci teleinformatycznych. 

ucznia. Cieszymy si  z niezwykle wysokiej zdawalności 

dostaj  si  na wybrane przez siebie studia krajowe i zagraniczne oraz zdobywają 
 

Wybierz sukces, postaw na doświadczenie. 

kwalifikacje zawodowe i uzyskania międzynarodowego 

Jako absolwent kierunku technik teleinformatyk b dziesz wła ciwie przygotowany do: 

dziowego w  komputerach 

akresu funkcjonowania słu b mundurowych, zaj cia na strzelnicy – współpracujemy 


