
Wykaz zawodów i kwalifikacji  

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli 

 

1. Technikum im. Włodzimierza Krukowskiego na podbudowie szkoły podstawowej  w roku 

szkolnym 2021/2022 
 

Lp. 
Nazwa zawodu 

symbol cyfrowy 

Symbol i nazwa kwalifikacji  

zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach 

1 technik elektryk 311303 

ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, 

              maszyn i urządzeń elektrycznych 

ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji 

              elektrycznych 

2 
technik urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej 311930 

ELE.10 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  

ELE.11 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki 

              odnawialnej  

3 technik informatyk 351203 

INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, 

             urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych  

INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami  

             internetowymi oraz bazami danych 

4 technik programista 351406 

INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami  

             internetowymi oraz bazami danych 

INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji 

5 technik ekonomista 331403 

EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej 

EKA.05 Prowadzenie  spraw kadrowo-płacowych i gospodarki  

              finansowej jednostek organizacyjnych  

6 technik mechatronik 311410 

ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń  

               i systemów mechatronicznych 

ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów 

               mechatronicznych 

7 technik reklamy 333907 
PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego 

PGF.08 Zarządzenie kampanią reklamową  

8 
 

technik budownictwa 311204 

BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 

BUD.14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz  

              sporządzanie kosztorysów 

 

2. Technikum im. Włodzimierza Krukowskiego na podbudowie gimnazjum w roku szkolnym 

2021/2022 dla uczniów przyjętych do szkoły w roku szkolnym 2019/2020 
 

Lp. 
Nazwa zawodu 

symbol cyfrowy 

Symbol i nazwa kwalifikacji  

zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach 

1 technik elektryk 311303 

ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, 

              maszyn i urządzeń elektrycznych 

ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji  

              elektrycznych 

2 
technik urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej 311930 

ELE.10 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  

ELE.11 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki 

              odnawialnej  

3 technik informatyk 351203 

INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, 

             urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych  

INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami  

             internetowymi oraz bazami danych 

4 technik ekonomista 331403 

EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej 

EKA.05 Prowadzenie  spraw kadrowo-płacowych i gospodarki  

              finansowej jednostek organizacyjnych  

5 technik mechatronik 311410 

ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń  

               i systemów mechatronicznych 

ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów 

               mechatronicznych 

6 technik reklamy 333907 
PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego 

PGF.08 Zarządzenie kampanią reklamową  

7 technik budownictwa 311204 

BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 

BUD.14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz  

              sporządzanie kosztorysów 



3. Technikum im. Włodzimierza Krukowskiego na podbudowie gimnazjum  w roku szkolnym 

2021/2022 dla uczniów przyjętych do szkoły w roku szkolnym 2018/2019  
 

Lp. 
Nazwa zawodu 

symbol cyfrowy 

Symbol i nazwa kwalifikacji zgodnie z podstawą programową 

kształcenia w zawodach 

1 technik elektryk 311303 

EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn  

           i urządzeń elektrycznych 

EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 

2 
technik urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej 311930 

BD.17 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  

BD.18 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki 

            odnawialnej  

3 technik informatyk 351203 

EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, 

            urządzeń peryferyjnych i sieci 

EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami 

           internetowymi i bazami danych 

4 technik ekonomista 331403 
AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 

AU.36 Prowadzenie rachunkowości 

5 technik mechatronik 311410 

EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń  

           i systemów mechatronicznych 

EE.21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów 

           mechatronicznych 

6 
technik organizacji reklamy 

333906 

AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych 

AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 

7 technik budownictwa 311204 

BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno- 

            budowlanych 

BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz 

            sporządzanie kosztorysów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


