
3 miejsce w Polsce - Technik GEODETA z Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektronicznych 

i Ogólnokształcących w 

 

zainwestuj w swoj  przyszłość !!!

 

 

TECHNIK GEODETA to zawód dla dziewcz t i chłopców daj cy szerokie mo liwo ci znalezienia 

dobrze płatnej pracy.  Kierunek ten daje 

uprawnień oraz niezbędnego doświadczenia.

z zakresu geodezji ogólnej i inżynieryjnej oraz poznaje programy informatyczne niezb dne do wykonywan

projektów. Absolwent może być zatrudniony w firmach geodezyjnych i kartograficznych,

samorządu terytorialnego oraz ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, a tak e mo e prowadz

własną działalność świadcząc usługi geodezyjne.

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

Kształcąc się w tym zawodzie zdobywasz kwalifikacje do: 

• Wykonywaniapomiarów sytuacyjnych, 
i realizacyjnych oraz opracowywania

• Wykonywania prac geodezyjnych zwi zanych z katastrem 
i gospodarką nieruchomościami

 

ZAPEWNIAMY: 

- darmowe podręczniki do wszystkich przedmiotów zawodowych

- pracę na nowoczesnym sprz cie pomiarowych

- realizację ciekawych projektów w 
Geodetów 

- dużą ilość zajęć praktycznych ( w terenie)

https://www.facebook.com/GeodezyjneKoloNaukoweZSEiO/

Technik GEODETA z Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektronicznych 

i Ogólnokształc cych w Przemyśluwg Ogólnopolskiego Rankingu Techników 201

Technik GEODETA 
zainwestuj w swoją przyszłość !!!

to zawód dla dziewcząt i chłopców dający szerokie mo liwo ci znalezienia 

.  Kierunek ten daje podstawy dla dalszego rozwoju i zdobywania profesjonalnych 

uprawnie  oraz niezb dnego doświadczenia. Podczas nauki uczeń zdobywa wiedz  oraz do wiadczenie 

z zakresu geodezji ogólnej i in ynieryjnej oraz poznaje programy informatyczne niezb dne do wykonywan

projektów. Absolwent mo e być zatrudniony w firmach geodezyjnych i kartograficznych,

samorz du terytorialnego oraz o rodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, a tak e mo e prowadz

usługi geodezyjne. 

Przyjd  do ZSEiO i zdobądź kwalifikacje umożliwiające pracę w tym zawodzie

ształc c si  w tym zawodzie zdobywasz kwalifikacje do:  

pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych  
ealizacyjnych oraz opracowywania wyników tych pomiarów 

prac geodezyjnych związanych z katastrem  
i gospodark  nieruchomościami 

darmowe podr czniki do wszystkich przedmiotów zawodowych

nowoczesnym sprzęcie pomiarowych (tachimetry, zestawy GPS)

realizacj  ciekawych projektów w ramach Szkolnego Koła Naukowego 

dużą ilość zajęć praktycznych ( w terenie) 

 

https://www.facebook.com/GeodezyjneKoloNaukoweZSEiO/ 

Technik GEODETA z Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektronicznych  

wg Ogólnopolskiego Rankingu Techników 2016 

 
zainwestuj w swoj  przyszłość !!! 

to zawód dla dziewcz t i chłopców daj cy szerokie możliwości znalezienia 

podstawy dla dalszego rozwoju i zdobywania profesjonalnych 

Podczas nauki ucze  zdobywa wiedzę oraz doświadczenie  

z zakresu geodezji ogólnej i in ynieryjnej oraz poznaje programy informatyczne niezbędne do wykonywania 

projektów. Absolwent mo e by  zatrudniony w firmach geodezyjnych i kartograficznych,  jednostkach 

samorz du terytorialnego oraz o rodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, a także może prowadzić 

 

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

darmowe podr czniki do wszystkich przedmiotów zawodowych 

(tachimetry, zestawy GPS) 

ramach Szkolnego Koła Naukowego 


