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Zespół Szkół Nr 1
im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie

R

Zapraszamy
Kandydatów oraz Rodziców/Opiekunów Prawnych
do zapoznania się z ofertą naszej szkoły
przygotowaną na rok szkolny 2021/22
O czym musisz wiedzieć?
Zespół Szkół Nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego posiada ponad 70-letnią
letnią tradycję. W skład Szkoły
wchodzi Technikum Komunikacyjne Nr 25 oraz Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 27.
Naszym patronem jest św. Rafał Kalinowski – inżynier i budowniczy kolei, nauczyciel przedmiotów
ścisłych, w tym mechaniki budowlanej, duchowny, Sybirak i Powstaniec Styczniowy.
Szkoła posiada bogate tradycje kolejowe. Przez ponad 50 lat była siedzibą Technikum Kolejowego,
ale z powodu zmieniających się potrzeb rynku pracy, przekształcono ją w Technikum
Komunikacyjne.
Nasi absolwenci pracują w różnorodnych branżach zawodowych, są cenni dla pracodawców ze
względu na swoje umiejętności i kompetencje zawodowe.
Technikum Komunikacyjne Nr 25
Czego chcę się uczyć i kim chcę zostać w przyszłości?
Możesz wybrać spośród następujących kierunków:
Technik informatyk
Technik programista
Technik logistyk (logistyka ogólna + o nachyleniu służb mundurowych – Straż,
aż, Wojsko, Policja)
Technik elektronik
Technik mechatronik
Technik pojazdów samochodowych
Technik transportu kolejowego (oferujemy stypendia dla najlepszych uczniów tego kierunku)
Na każdym profilu będzieszz uczył się przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów
zawodowych (teoretycznych i praktycznych). Przez pięć lat będziesz miał ok. 30 przedmiotów, w
tym ok. 15 przedmiotów ogólnokształcących i średnio 13 przedmiotów zawodowych oraz 8tygodniową praktykę zawodową.
Po pięciu latach kształcenia otrzymasz świadectwo ukończenia technikum (szkoły średniej). A po
zakończeniu szkoły, już jako absolwent, przystąpisz do egzaminu maturalnego. Zdana matura to
otrzymanie świadectwa dojrzałości
ości.

W trakcie kształcenia będziesz przystępował do dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje
kwalifi
w
zawodzie.. Egzaminy zazwyczaj odbywają się w trzeciej i czwartej klasie. Po zdaniu każdego
egzaminu otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, a po zdaniu wszystkich
wymaganych na danym kierunku otrzymasz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.
zawodzie
Przystąpienie do tych egzaminów jest obowiązkowe.
Jakie będę miał przedmioty rozszerzone?
Na kierunkach:
Technik informatyk
matematyka
Technik elektronik
matematyka
Technik mechatronik
matematyka
Na kierunku:
Technik logistyk
język angielski
Na kierunku:
Technik pojazdów samochodowych
język angielski
Na kierunku:
Technik transportu kolejowego
matematyka
Na kierunku:
Technik programista
matematyka
Jakie umiejętności są ważne?
Nasz ‘technik’ to przede wszystkim osoba, która interesuje się różnymi dziedzinami życia, umie
wykorzystywać wiedzę łącząc pokrewne profile np. elektronikę z informatyką, mechanikę z
elektroniką, logistykę z informatyką itd. To osoba dokładna, zorientowana we współczesnym
świecie, nowinkach technicznych, korzystająca z nauk ścisłych w życiu codziennym, dobra
manualnie, precyzyjna, komunikatywna i otwarta na nowe wyzwania.
Opis kierunków kształcenia znajdziesz na głównej stronie internetowej Szkoły www.tk.krakow.pl w
zakładce Kierunki.

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 27
Czego chcę się uczyć i kim chcę zostać w przyszłości?
Możesz wybrać spośród następujących kierunków:
Mechanik pojazdów samochodowych
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Będziesz uczył się przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów zawodowych (teoretycznych
i praktycznych). Przez trzy lata będziesz miał okazję do poznania tajników diagnostyki, mechatroniki
i hydrauliki pojazdów samochodowych.
Po trzech latach kształcenia otrzymasz świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia i
będziesz mógł kontynuować naukę w planowanej Branżowej Szkoły II Stopnia.
Stopnia Wielu
absolwentów branżowej szkoły I stopnia będzie od razu podejmowało pracę zawodową w
warsztatach samochodowych, stacjach diagnostyki pojazdów, zajezdniach autobusowych lub
zakładach związanych z mechaniką, elektromechaniką i diagnostyką samochodową. Będziesz mógł
otworzyć własną firmę, a wcześniej skorzystać z porad szkolnego doradcy zawod
zawodowego.
Jakie umiejętności są ważne?
Nasz ‘branżowiec to przede wszystkim osoba, która interesuje się elektroniką i mechaniką
samochodową,, umie wykorzystywać wiedzę łącząc pokrewne profile np. elektronikę z informatyką,
mechanikę z elektronik,
ronik, hydraulikę z diagnostyką itd. To osoba dokładna, zorientowana we
współczesnym świecie, nowinkach technicznych, korzystająca z nowoczesnych narzędzi,
narzędzi dobra
manualnie, precyzyjna, komunikatywna i otwarta na nowe wyzwania.

PAMIĘTAJ!
Opis kierunków kształcenia znajdziesz na głównej stronie internetowej Szkoły www.tk.krakow.pl w
zakładce Kierunki.
Każdy kandydat do naszej Szkoły musi pozytywnie przejść badania medycyny pracy. W
sekretariacie uczniowskim otrzymasz skierowanie na badania i będziesz musiał je wykonać w
wyznaczonym terminie.

Technik z duszą humanisty
W naszej szkole znajdziesz na pewno coś dla ciała i coś dla duszy. Oprócz bogatej oferty sportowej i
udziału w zawodach sportowych na każdym szczeblu rywalizacji, zachęcamy do pielęgnowania
swoich talentów artystycznych, w tym aktorskich. Uczniowie w cyklu kształcenia przygotowują dwa
spektakle teatralne, gdzie niejednokrotnie odkrywają swoje ukryte zdolności sceniczne. Dodatkowo
zachęcamy do pracy w kole dziennikarskim, którego członkowie zdobyli wiele nagród i wyróżnień
za pracę redakcyjną. Ważnym element
elementem
em edukacji są częste wyjścia do teatru, muzeów i galerii.
Lubimy jeździć na wycieczki i poznawać świat, nie tylko z książki, ale poprzez własne
doświadczenie.
Czy wiesz, że …?
1. Naszymi partnerami są MPK S.A., PKP PLK S.A., Przewozy Regionalne Sp. z o.o i PKP
Intercity, Komenda Wojewódzka Policji, Straż Ochrony Kolei, Komenda Miejska
Państwowej Strażyy Pożarnej
Pożarnej, Koleje Małopolskie, 8. Baza Lotnictwa Transportowego.
T
2. Angażujemy się w akcje dla Muze
Muzeum
um Historycznego Miasta Krakowa, Zarządu Infrastruktury
Sportowej
towej oraz Miasta Krakowa (biegi, maratony, akcje charytatywne).
3. Możesz dołączyć do KMKKM – Koła Miłośników Krakowskiej Komunikacji Miejskiej.
4. Działamy na rzecz środowiska lokalnego, szczególnie członkowie Szkolnego Inspektoratu
Ruchu Drogowego działają na rzecz zabezpieczenia ważnych wydarzeń i akcji
charytatywnych, m.in. Półmaraton Marzanny, Bieg Pamięci, Kraków Spartan Sprint, WOŚP,
Krakowski Bieg Sylwestrowy, Instal Półmaraton itp.
5. Oddajemy krew w corocznej Akcji Krwiodawstwa.
6. Współpracujemy z Politechn
Politechniką Krakowską, Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej oraz
Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie.
7. Współpracujemy z Portem Lotniczym w Balicach.
8. Promujemy samorządność. Nasi uczniowie aktywnie działają w Młodzieżowej Radzie
Krakowa.
9. W ramach praktyk współpracujemy z ponad stu zakładami pracy.
10. Prowadzimy staże wakacyjne, kursy oraz projekty współfinansowane z UE.
Polub nas na Facebook’u

https://www.facebook.com/technikum.komunikacyjne/
Twoja podróż do przyszłości!

