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TECHNIKUM NR 4 ZAJĘCIA PRAKTYCZNE/PRAKTYKA ZAWODOWA 

Technik informatyk 
Zajęcia praktyczne odbywają się w firmach świadczących usługi w 
serwisie  branży informatycznej, sklepach komputerowych, działach IT 
biur i urzędów.  

Technik mechanik /patronat zakładu MEYN Polska, zajęcia praktyczne odbywają się  
w MEYN Polska, AMG, ROBEX, VARIOSTEEL. Technik mechatronik 

Technik elektronik  

/patronat zakładu ZWAE, zajęcia praktyczne odbywają się  
w Zakładzie Wytwórczym Aparatów Elektrycznych ZWAE, 
WIENERBRRGER, ABB ALTEAMS Group w Lęborku oraz  
w  innych zakładach branży elektronicznej. 

Technik programista  

Zajęcia praktyczne odbywają się w firmach świadczących usługi  
w serwisie  branży informatycznej, działach IT biur i urzędów, 
przedsiębiorstwach, w których maszyny sterowane są komputerowo 
lub proces produkcji odbywa się z użyciem robotów i niezbędnego 
oprogramowania. 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA ZAJĘCIA PRAKTYCZNE/PRAKTYKA ZAWODOWA 

Mechanik-monter maszyn i urządzeń 
/patronat zakładu MEYN Polska, zajęcia praktyczne odbywają się  
w zakładzie MEYN  Polska i ZWAE, jak też ZKZ w Lęborku. 

Klasa wielozawodowa (zawody zgodne z profilem 
kształcenia szkoły np. mechanik pojazdów 
samochodowych) 

uczniowie, jako młodociani pracownicy, praktyki zawodowe odbywają 
w zakładach pracy, w których zawarli umowę o pracę. 

Elektromechanik 
Zajęcia odbywają się w prestiżowych lęborskich firmach, mianowicie 
ZWAE i VARIOSSTEEL. 



NASZE ATUTY:
l70 lat tradycji,
ldostosowywanie profili kształcenia do potrzeb rynku pracy 

(nowo otwarte kierunki),
latmosfera w szkole sprzyja adaptacji klas pierwszych do nowych warunków,
lbaza dydaktyczna: 4 doskonale wyposażone pracownie komputerowe, 

nowoczesna sala kinowa, pracownia elektryczno - elektroniczna, pracownia 
teleinformatyczna, kawiarenka, biblioteka z centrum multimedialnym 
i czytelnią, przestronna aula, siłownia, 2 sale gimnastyczne,

lpomoc psychologa szkolnego,pedagoga i doradcy zawodowego,
lośrodek egzaminacyjny,
ldogodna lokalizacja szkoły w centrum miasta.

DODATKOWO:
lw trakcie nauki możliwość odbywania płatnych staży w zakładach pracy,
ldla klas pierwszych dodatkowe zajęcia wyrównujące poziom wiedzy,
lbogata oferta zajęć pozalekcyjnych (warsztaty informatyczne i fotograficzne),
lmożliwość połączenia do sieci internetowej (WiFi),
ldla najzdolniejszych i najaktywniejszych uczniów krajowe i zagraniczne 

wycieczki,
lmożliwość korzystania z siłowni i sal gimnastycznych podczas zajęć.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

Absolwenci Technikum:
lczęsto kontynują naukę na uczelniach wyższych lub w szkołach policealnych,
lpodejmują pracę w zakładach, w których odbywali praktykę,
lłatwo znajdują pracę w zawodach na rynku lokalnym jak i szerszym, ze 

względu na duże zapotrzebowanie rynku pracy na średnią kadrę techniczną 
w kształconych przez szkołę zawodach,

lpodejmują pracę w zakładach współpracujących ze szkołą,
lposiadają umiejętności dające możliwość prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej.
Absolwenci Branżowej Szkoły  I Stopnia:
lpodejmują pracę w zakładach, w których odbywali praktyczną naukę zawodu,
lposiadają umiejętności dające możliwość prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej.


