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Kierunkowi patronuje Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej

Technik urz dze  i systemów energetyki odnawialnej 

to zawód przyszło ci!

Dobre perspektywy dla branży uzasadniaj  potrzeb  kształcenia w 

 że specjaliści w tym sektorze już teraz należą do grupy poszukiwanych pracowników.

 Rozwój energetyki odnawialnej jest jednym z istotnych

oraz polityki unijnej.  

 Sektor odnawialnych źródeł energii nale y do 

rozwijającej się gałęzi gospodarki w nas

 Ilość inwestycji związanych z odnawialnymi ródłami energetyki (OZE) 

systematycznie się zwiększa. 

Przyjdź do ZSEiO i zdobą  kwalifikacje umo liwiaj ce prac  w tym zawodzie

Kształcąc się w tym zawodzie zdobywasz kwalifikacje do: 

 montażu  urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 eksploatacji  urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 monterzy instalacji wyposażonych w urz dzenia energetyki odnawialnej;

 nadzór techniczny nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji 

energetyki odnawialnej; 

 doradcy energetyczni w zakresie mo liwo ci wykorzystania odnawialnych ródeł 

energii; 

 pracownicy nadzoru technicznego i obsługi inwestycji zwi zanych z zastosowaniem

w administracji publicznej; 

 pracownicy firm specjalizujących się w technice instalacyjnej, grzewczej czy klimatyzacyjnej

 pracownicyfirm konsultingowych i dor

 wykwalifikowane osoby prowadzące

Dzięki współpracy z Akademi  Górniczo
prowadzimy 

W ramach bezpłatnych zajęć dodatkowych (tylko dla zainteresowanych uczniów) przygotujemy Ci  do 

testów kwalifikacyjnych do służb mundurowych (specjalistyczne zaj cia sportowe przygotowuj ce do testu 

sprawności fizycznej, zajęcia przygotowuj ce do testu psychologicznego, wykłady z zakresu funkcjonowania 

służb mundurowych, zajęcia na strzelnicy) 

 

w Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu

wg Ogólnopolskiego Rankingu Techników 2018 

Technik urządzeń 

i systemów energetyki

odnawialnej 
 

Nowy kierunek w Przemyślu

ierunkowi patronuje Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

to zawód przyszłości! 

obre perspektywy dla bran y uzasadniają potrzebę kształcenia w tym 

e specjali ci w tym sektorze ju  teraz należą do grupy poszukiwanych pracowników.

Rozwój energetyki odnawialnej jest jednym z istotnych celów polityki polskiej 

ektor odnawialnych ródeł energii należy do dynamicznie                                                          

rozwijaj cej si  gał zi gospodarki w naszym kraju. 

Ilość inwestycji zwi zanych z odnawialnymi źródłami energetyki (OZE) 

Przyjd  do ZSEiO i zdobądź kwalifikacje umożliwiające pracę w tym zawodzie

Kształc c si  w tym zawodzie zdobywasz kwalifikacje do:  

urz dze  i systemów energetyki odnawialnej, 

ksploatacji  urz dze  i systemów energetyki odnawialnej. 

Technicy urz dze  i systemów energetyki odnawialnejmogą pracować jako: 

monterzy instalacji wyposa onych w urządzenia energetyki odnawialnej; 

techniczny nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji 

w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł 

nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem

specjalizuj cych się w technice instalacyjnej, grzewczej czy klimatyzacyjnej

konsultingowych i doradczych na terenie całego kraju; 

prowadzące samodzielną działalność usługową. 

Dzięki współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie 
prowadzimy dla naszych uczniów Rok Zerowy AGH z matematyki.

W ramach bezpłatnych zajęć dodatkowych (tylko dla zainteresowanych uczniów) przygotujemy Ci  do 

w kwalifikacyjnych do słu b mundurowych (specjalistyczne zajęcia sportowe przygotowuj ce do testu 

sprawno ci fizycznej, zaj cia przygotowujące do testu psychologicznego, wykłady z zakresu funkcjonowania 

słu b mundurowych, zaj cia na strzelnicy) – współpracujemy ze służbami mundurowymi

Przemyślu 

i systemów energetyki 

Nowy kierunek w Przemyślu! 
 

ierunkowi patronuje Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej 

Technik urz dze  i systemów energetyki odnawialnej  

tym zawodzie, tym bardziej, 

e specjali ci w tym sektorze ju  teraz należą do grupy poszukiwanych pracowników. 

dynamicznie                                                          

Przyjd  do ZSEiO i zdob  kwalifikacje umo liwiaj ce pracę w tym zawodzie 

nadzoru technicznego i obsługi inwestycji zwi zanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii  

specjalizuj cych si  w technice instalacyjnej, grzewczej czy klimatyzacyjnej; 

Hutniczą w Krakowie  
dla naszych uczniów Rok Zerowy AGH z matematyki. 

W ramach bezpłatnych zajęć dodatkowych (tylko dla zainteresowanych uczniów) przygotujemy Cię do 

w kwalifikacyjnych do słu b mundurowych (specjalistyczne zaj cia sportowe przygotowujące do testu 

sprawno ci fizycznej, zaj cia przygotowuj ce do testu psychologicznego, wykłady z zakresu funkcjonowania 

ujemy ze słu bami mundurowymi. 


