
NAUKA ZAWODU 
TECHNIK ANALITYK

Nowość!

(PROFIL CHEMICZNY)

Chcesz zdobyć ciekawy 
zawód i stabilną pracę?

Rekrutacja potrwa od 9 maja 
do 22 czerwca 2016 r.

prowadzi nabór do jedynej takiej klasy w Polsce:

TECHNIK ANALITYK 
(PROFIL CHEMICZNY)

Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim
wspólnie z Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma SA

Nauka prowadzona będzie w systemie dualnym i obejmie m.in.:
kształcenie teoretyczne w Technikum nr 1 im. Noblistów Polskich 
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim
kształcenie praktyczne (750 godz.) w laboratoriach Zakładów 
Farmaceutycznych Polpharma SA w Starogardzie Gdańskim
praktyki zawodowe (240 godz.)

PUNKTACJI PODLEGAJĄ OCENY Z NASTĘPUJĄCYCH PRZEDMIOTÓW:

JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, JĘZYK ANGIELSKI, CHEMIA



Dane kontaktowe:

Zasady rekrutacji:

TECHNIKUM NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH 
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

UL. SOBIESKIEGO 6, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI 
TEL. (58) 5622249, E-MAIL: SZKOLA@ZSE.COM.PL 

WWW.ZSE.COM.PL 

W roku szkolnym 2016/17 o przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej decyduje suma punktów, jaką 
kandydat uzyska w wyniku: egzaminu gimnazjalnego (maks. 100 pkt), przeliczenia ocen uzyskanych                   
na świadectwie (maks. 80 pkt) oraz po uwzględnieniu innych dokonań wymienionych na świadectwie, 
np. ukończeniu szkoły z wyróżnieniem (maks. 20 pkt). Przeliczenie ocen ze świadectwa odbywa się         
wg następujących zasad: celujący - 20 pkt, bardzo dobry - 16 pkt, dobry - 12 pkt, dostateczny - 8 pkt, 
dopuszczający - 2 pkt. Kandydaci z najwyższą liczbą punktów przyjmowani są kolejno, zgodnie                     
z uzyskaną punktacją. 
Nabór prowadzony jest w Systemie Elektronicznego Naboru pod adresem: www.powiatstarogard.pl. 
Kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły i dowolną liczbę klas w każdej ze wskazanych szkół. 
Podczas naboru kandydaci określają swoje preferencje (określają szkołę pierwszego wyboru i kolejne),       
a w systemie rekrutacji elektronicznej posługują się kopiami dokumentów. Wydrukowany wniosek                   
z Systemu Elektronicznego Naboru, podpisany przez rodziców, wraz z dokumentami, kandydaci składają 
w szkole pierwszego wyboru.

Nauka trwa 4 lata. W jej trakcie uczniowie 
klasy: technik analityk (profil chemiczny) 
uzyskają świadectwa potwierdzające 
kwalifikacje:
A.59. przygotowywanie sprzętu, 
odczynników chemicznych i próbek 
do badań analitycznych, 
A.60. wykonywanie badań analitycznych.
Egzaminy związane z tymi kwalifikacjami 
zaplanowane są w klasach: II i IV.

Absolwent Technikum nr 1 im. Noblistów 
Polskich w Zespole Szkół Ekonomicznych, 
który ukończy naukę w zawodzie technik 
analityk:
przygotuje sprzęt, odczynniki chemiczne    
i próbki do badań analitycznych,
wykona analizy chemiczne,
przeprowadzi badania analityczne, 
bioanalityczne i środowiskowe,
może rozpocząć studia m.in. w zakresie 
chemii, farmacji, biotechnologii i ochrony 
środowiska.

Szczegóły dotyczące rekrutacji i wymaganych dokumentów znajdują się 
na stronie: www.powiatstarogard.pl w zakładce "Rekrutacja 2016"
oraz polpharma.pl/klasa
Więcej informacji nt. Polpharma SA: www.polpharma.pl/firma 


