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Technikum
 

Technikum

Technikum - szkoła szczebla średniego o profilu technicznym, wprowadzona w Polsce w 1948
jako alternatywna wobec liceum . Pierwotnie dostępna dla absolwentów 7-letnich szkół

podstawowych (od reformy w 1968 - ośmioletnich) oraz dla absolwentów ponadpodstawowych
dwu- lub trzyletnich tzw. zasadniczych szkół zawodowych (ZSZ). Nauka w technikum trwała lat
pięć (jeśli podjęta po ZSZ - dwa lata) i kończyła się tak jak w liceum - egzaminem dojrzałości

oraz dodatkowo pracą dyplomową . Dyplom ukończenia technikum upoważniał do posługiwania
się tytułem technika. Nie wszystkie średnie szkoły techniczne podlegały Ministrowi Oświaty,
liczne z nich były resortowe (podlegające ministerstwom odpowiednich gałęzi przemysłu),

niektóre zaś były utworzone przy większych fabrykach.

Po reformie w 1999 naukę w technikach zawodowych skrócono do 4 lat, przy czym naukę w
szkole można podjąć dopiero po ukończeniu najpierw sześcioletniej szkoły podstawowej , a

potem trzyletniego gimnazjum .
Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego

kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu
egzaminu maturalnego. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mogą kontynuować naukę w

trzyletnich technikach uzupełniających.

ZAWODY

Asystent operatora dźwięku
Asystent osoby niepełnosprawnej
Asystentka stomatologiczna
Dietetyk
Higienistka stomatologiczna
Kelner
Kucharz
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekunka dziecięca
Opiekunka środowiskowa
Ortoptystka
Akuszerka
Protetyk słuchu
Ratownik medyczny
Technik administracji
Technik agrobiznesu
Technik analityk
Technik architektury krajobrazu
Technik archiwista
Technik dentystyczny
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
Technik awionik
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik budownictwa
Technik budownictwa okrętowego
Technik budownictwa wodnego
Technik chemik
Technik cyfrowych procesów graficznych
Technik drogownictwa
Technik dróg i mostów kolejowych
Technik ekonomista
Technik eksploatacji portów i terminali
Technik elektroenergetyk transportu szynowego
Technik elektronik
Technik elektroniki medycznej
Technik elektroradiolog
Technik elektryk
Technik farmaceutyczny
Technik fotograf
Technik geodeta
Technik geolog
Technik górnictwa odkrywkowego
Technik górnictwa otworowego
Technik górnictwa podziemnego
Technik handlowiec
Technik hodowca koni
Technik hotelarstwa
Technik informacji naukowej
Technik informatyk
Technik instrumentów muzycznych
Technik inżynierii środowiska i melioracji
Technik księgarstwa
Technik leśnik
Technik logistyk
Technik masażysta
Technik mechanik
Technik mechanik lotniczy
Technik mechanik okrętowy
Technik mechanizacji rolnictwa
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Załóż nowe konto za darmo »
Odzyskaj stracone hasło

Czy wiesz, że...

Rowan Atkinson znany z roli Jasia
Fasoli, w młodości jąkał się.

jąkanie młodość

Rodzaje szkół

Gimnazja
Kolegia
Kursy, Szkolenia
Licea
Przedszkola
Szkoły Artystyczne
Szkoły Podstawowe
Szkoły Policealne
Szkoły Zawodowe
Wyższe Uczelnie
Kuratoria, Poradnie
Szkoły Językowe
Szkoły Jazdy
Studia Podyplomowe
Zielone Szkoły, Kolonie,
Noclegi
Sale konferencyjne
Relaks, Rozrywka
Uczniowie, absolwenci
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Formularz dodania
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Dodaj szkołę

 
Formularz dodania
szkoły do katalogu 

 

Nauka

Język angielski

 
Słówka - testy
Słówka - lekcje
Testy po angielsku
Gimnazjum - lekcje
Gimnazjum - testy do lekcji
Liceum - lekcje
Liceum - testy do lekcji

 

Testy na prawo jazdy

 
Kategoria B - lekcje
Kategoria B - testy do lekcji
Testy do egzaminu

 

Język niemiecki

 
Słówka - testy
Słówka - lekcje
Gimnazjum - lekcje
Gimnazjum - testy do lekcji
Liceum - lekcje
Liceum - testy do lekcji

 

Matematyka

 
Gimnazjum - lekcje
Gimnazjum - testy do lekcji
Liceum - lekcje
Liceum - testy do lekcji
Konkurs "Kangur
Matematyczny"

 

Geografia

 
Gimnazjum - lekcje
Gimnazjum - testy do lekcji
Liceum - lekcje
Liceum - testy do lekcji
Państwa świata

 

Chemia

 
Gimnazjum - lekcje
Gimnazjum - testy do lekcji
Liceum - lekcje
Liceum - testy do lekcji

 

Język hiszpański

 
Słówka

 

Prawo

 
Egzamin konkursowy dla
kandydatów na aplikantów

 

Język polski

 
Liceum - lekcje
Liceum - testy do lekcji
Liceum - testy do lektur
Gimnazjum - lekcje
Gimnazjum - testy do lekcji

 
Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl
praca, nauka, rozrywka....

    

zamów reklamę
zobacz szczegóły

PUBLIC RECORDS SEARCH
First Name
|

Last Name
Start Search

Powered By

Login:

Hasło:

Zaloguj

-43%

NEW

-44%

 

Użytkownikcy

https://www.szkolnictwo.pl/nauka,1,Platforma_edukacyjna
https://www.szkolnictwo.pl/nauka,1,Platforma_edukacyjna
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=uczelnie
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=uczelnie
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=profil
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=profil
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=poczta&folder=odebrane
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=poczta&folder=odebrane
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=poradnik
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=poradnik
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=konkurs
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=konkurs
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,1948
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Liceum_og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Szko%C5%82a_podstawowa
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,1968
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Liceum_og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Matura
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Praca_dyplomowa
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,1999
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Szko%C5%82a_podstawowa
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Gimnazjum
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Egzamin_zawodowy
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Technik%20archiwista
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=dodajpublikacje
https://szkolnictwo.pl/index.php?co=bombka
https://szkolnictwo.pl/index.php?co=bombka
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=edytujprofil
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=haslo
https://www.szkolnictwo.pl/ciekawostki,j%C4%85kanie,0
https://www.szkolnictwo.pl/ciekawostki,m%C5%82odo%C5%9B%C4%87,0
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=K00655
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=publikacje
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=formularzwpisu
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=K04838
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=boksreklamowy
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=formularzwpisu
https://www.szkolnictwo.pl/nauka,2,J%C4%99zyk_angielski
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=nauka&id=3
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=nauka&id=59
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=nauka&id=7
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=nauka&id=93
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=nauka&id=95
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=nauka&id=97
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=nauka&id=99
https://www.szkolnictwo.pl/nauka,10,Testy_na_prawo_jazdy
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=nauka&id=19
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=nauka&id=13
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=nauka&id=49
https://www.szkolnictwo.pl/nauka,4,J%C4%99zyk_niemiecki
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=nauka&id=5
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=nauka&id=61
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=nauka&id=21
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=nauka&id=23
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=nauka&id=101
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=nauka&id=103
https://www.szkolnictwo.pl/nauka,6,Matematyka
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=nauka&id=17
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=nauka&id=11
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=nauka&id=45
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=nauka&id=47
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=nauka&id=33
https://www.szkolnictwo.pl/nauka,12,Geografia
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=nauka&id=87
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=nauka&id=89
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=nauka&id=91
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=nauka&id=27
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=nauka&id=15
https://www.szkolnictwo.pl/nauka,16,Chemia
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=nauka&id=31
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=nauka&id=29
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=nauka&id=71
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=nauka&id=73
https://www.szkolnictwo.pl/nauka,14,J%C4%99zyk_hiszpa%C5%84ski
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=nauka&id=25
https://www.szkolnictwo.pl/nauka,8,Prawo
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=nauka&id=9
https://www.szkolnictwo.pl/nauka,18,J%C4%99zyk_polski
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=nauka&id=35
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=nauka&id=39
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=nauka&id=41
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=nauka&id=67
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=nauka&id=69
https://www.szkolnictwo.pl/index.php
https://www.szkolnictwo.pl/index.php
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=publikacje
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=listawszystkichszkol1
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=listawszystkichszkol
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=listawszystkichtestow
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=boksreklamowy
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CBW16de42YOfkBeuEtOUP0Mu5uAKH5sa2YefX4uiRDc_j4O3nIRABIPHHugVgyYb_h_Cj7BKgAY2yrJUDyAECqAMByAPJBKoEzwFP0Gktt_hnoGiIrUb6_mdvpXx7OW5b80RZY-iTaj5GmSVmIHHDriGVs9cpFy287NnLSlx-8coUml8D8hwdV9fAbTg1qjUtvOvGhUBlbSw8X0CNcuoZ2lwMLaHkhLbKjopw2zbi96OUFL9Z5Mp_ChynYK_r51uzNr6DHVzo4DRLouz9aLfYF1cJq3Lc2Uu39rs7cWxCIw4N-zrkSijzb9weihuTFvVjrwrpfsYWzagxTxmVyecRHsdlVkemGC26BiUpWqjIRRDfbkRxDXa-v-3ABLT63NDIA6AGAoAH283TaqgH1ckbqAfw2RuoB_LZG6gHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfulrECqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG9gHAdIIBwiAYRABGB-xCYmKOnA3Sf73gAoBmAsByAsBuAwB2BMM&ae=1&num=1&cid=CAASEuRo1sIlgQr_tqWrNlPW2NQJnQ&sig=AOD64_1glvKdA2k11yiyksNe8MwkG8tpfQ&client=ca-pub-9200846087970048&nb=17&adurl=https://gamerappsnow.com/ext/r1%3Fcid%3DNSLZ72HKimlaLcNjh%26appid%3Dcom.innersloth.spacemafia%26keyword%3D%26campaignID%3D12246124793%26matchtype%3D%26adgroupID%3D122575863092%26gclid%3DEAIaIQobChMIp_PIgOOD7wIVawKtBh3QZQ4nEAEYASAAEgKHsfD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CSIkxde42YIz5BamOtOUPzdi5iAHEgpLMYeCukuOjDOToo6-WGhABIPHHugVgyYb_h_Cj7BKgAcmA-PgDyAEJqAMByAPLBKoEyAFP0Elx64elXCFmrI0I9VYKONEfndTkC5SU4yCRqw1bCTrLmZWoeiGkEItiWhr-v9dqWARmMmHwE8bLL3KRcGMElTDapWMDyi2qHYVtwmQiusltIUjfe-eQhFkuW52oM5bhiDc2HnxfPB6JKGTAoksYtnGGE9Ppxy-Ld_FixvAr-hZ7n2vY6feL4u-BmCL7wtVL4hz0IZ4zAtSmQu6a4KwbMFeQ_SIckxvwkB9YgYU_bo3XPMP3CkFQd3rYs3PVYqnTA0Tjoi6SLMAEkIzyrtwB-gUGCCUQARgAoAYugAfn-Lg6qAfw2RuoB_LZG6gHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfulrECqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG9gHAMAIAdIIBwiAYRABGB-ACgGQCwOYCwHICwGADAG4DAHYEw0&ae=1&num=1&cid=CAASEuRo6GuPeLdk7iCc9kBk0BPDWg&sig=AOD64_3a2BVuaof2dhd7u9ZkJhuNe9VOTw&client=ca-pub-9200846087970048&nb=19&adurl=https://www.nordstrom.com/S/5591375%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpm%26utm_campaign%3D2836_j009167_3657%26utm_content%3D%2520gieao_DCOImage_computers%26utm_term%3D59154138640%26utm_channel%3Dlow_nd_display_acq%26sp_source%3Dgoogle%26sp_campaign%3D2836_j009167_3657%26%26gclid%3DEAIaIQobChMIzIfJgOOD7wIVKQetBh1NbA4REAEYASABEgIYv_D_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CSIkxde42YIz5BamOtOUPzdi5iAHEgpLMYeCukuOjDOToo6-WGhABIPHHugVgyYb_h_Cj7BKgAcmA-PgDyAEJqAMByAPLBKoEyAFP0Elx64elXCFmrI0I9VYKONEfndTkC5SU4yCRqw1bCTrLmZWoeiGkEItiWhr-v9dqWARmMmHwE8bLL3KRcGMElTDapWMDyi2qHYVtwmQiusltIUjfe-eQhFkuW52oM5bhiDc2HnxfPB6JKGTAoksYtnGGE9Ppxy-Ld_FixvAr-hZ7n2vY6feL4u-BmCL7wtVL4hz0IZ4zAtSmQu6a4KwbMFeQ_SIckxvwkB9YgYU_bo3XPMP3CkFQd3rYs3PVYqnTA0Tjoi6SLMAEkIzyrtwB-gUGCCUQARgAoAYugAfn-Lg6qAfw2RuoB_LZG6gHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfulrECqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG9gHAMAIAdIIBwiAYRABGB-ACgGQCwOYCwHICwGADAG4DAHYEw0&ae=1&num=1&cid=CAASEuRo6GuPeLdk7iCc9kBk0BPDWg&sig=AOD64_3a2BVuaof2dhd7u9ZkJhuNe9VOTw&client=ca-pub-9200846087970048&nb=9&adurl=https://www.nordstrom.com/S/5591375%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpm%26utm_campaign%3D2836_j009167_3657%26utm_content%3D%2520gieao_DCOImage_computers%26utm_term%3D59154138640%26utm_channel%3Dlow_nd_display_acq%26sp_source%3Dgoogle%26sp_campaign%3D2836_j009167_3657%26%26gclid%3DEAIaIQobChMIzIfJgOOD7wIVKQetBh1NbA4REAEYASABEgIYv_D_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CBmTLde42YIz5BamOtOUPzdi5iAHEgpLMYeCukuOjDOToo6-WGhABIPHHugVgyYb_h_Cj7BKgAcmA-PgDyAEJqAMByAPLBKoEyAFP0Elx64elXCFmrI0I9VYKONEfndTkC5SU4yCRqw1bCTrLmZWoeiGkEItiWhr-v9dqWARmMmHwE8bLL3KRcGMElTDapWMDyi2qHYVtwmQiusltIUjfe-eQhFkuW52oM5bhiDc2HnxfPB6JKGTAoksYtnGGE9Ppxy-Ld_FixvAr-hZ7n2vY6feL4u-BmCL7wtVL4hz0IZ4zAtSmQu6a4KwbMFeQ_SIckxvwkB9YgYU_bo3XPMP3CkFQd3rYs3PVYqnTA0Tjoi6SLMAEkIzyrtwB-gUGCCUQARgBoAYugAfn-Lg6qAfw2RuoB_LZG6gHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfulrECqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG9gHAMAIAtIIBwiAYRABGB-ACgGQCwOYCwHICwGADAG4DAHYEw0&ae=1&num=1&cid=CAASEuRo6GuPeLdk7iCc9kBk0BPDWg&sig=AOD64_1fXvNOPmWg3MKx5lCtzHWrsL6WhA&client=ca-pub-9200846087970048&nb=9&adurl=https://www.nordstrom.com/S/5491679%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpm%26utm_campaign%3D2836_j009167_3657%26utm_content%3D%2520gieao_DCOImage_computers%26utm_term%3D59154138640%26utm_channel%3Dlow_nd_display_acq%26sp_source%3Dgoogle%26sp_campaign%3D2836_j009167_3657%26%26gclid%3DEAIaIQobChMIzIfJgOOD7wIVKQetBh1NbA4REAEYASACEgK3OvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CCr7Cde42YIz5BamOtOUPzdi5iAHEgpLMYeCukuOjDOToo6-WGhABIPHHugVgyYb_h_Cj7BKgAcmA-PgDyAEJqAMByAPLBKoEyAFP0Elx64elXCFmrI0I9VYKONEfndTkC5SU4yCRqw1bCTrLmZWoeiGkEItiWhr-v9dqWARmMmHwE8bLL3KRcGMElTDapWMDyi2qHYVtwmQiusltIUjfe-eQhFkuW52oM5bhiDc2HnxfPB6JKGTAoksYtnGGE9Ppxy-Ld_FixvAr-hZ7n2vY6feL4u-BmCL7wtVL4hz0IZ4zAtSmQu6a4KwbMFeQ_SIckxvwkB9YgYU_bo3XPMP3CkFQd3rYs3PVYqnTA0Tjoi6SLMAEkIzyrtwB-gUGCCUQARgCoAYugAfn-Lg6qAfw2RuoB_LZG6gHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfulrECqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG9gHAMAIA9IIBwiAYRABGB-ACgGQCwOYCwHICwGADAG4DAHYEw0&ae=1&num=1&cid=CAASEuRo6GuPeLdk7iCc9kBk0BPDWg&sig=AOD64_2PuCWjWUCeypuKFt0LyCKy22-cWg&client=ca-pub-9200846087970048&nb=9&adurl=https://www.nordstrom.com/S/5608821%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpm%26utm_campaign%3D2836_j009167_3657%26utm_content%3D%2520gieao_DCOImage_computers%26utm_term%3D59154138640%26utm_channel%3Dlow_nd_display_acq%26sp_source%3Dgoogle%26sp_campaign%3D2836_j009167_3657%26%26gclid%3DEAIaIQobChMIzIfJgOOD7wIVKQetBh1NbA4REAEYASADEgJssvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C2XPMde42YJGmBujntOUP8ImamAerqMKXYeuRt4-XDZaCzYWIFhABIPHHugVgyYb_h_Cj7BKgAb7w85UDyAEDqAMByAPJBKoEzQFP0BXIuarkmt0lknwkmGdyyyusOgnn8BFcdML2sSBtuqUsaP0ChLzmER7OMpJ9EtRs6B3ySYBdsBp9cn9hKq79UhqQb82wbxWEiWh4DphPu3xo9PtsVhw0cPPaRNVixmkt4O6a1l0MVtW34ihnR7E4FgtzYwbRHghKEMvLNjWDcW0_f1HGmPhE8eqhC1fGJd40gr0rJqsMcuki7aA0BcQKq0q-UCAC3KZsSvhxwlNEKr1L1B_sQDlJ1YYFuXMvdjuf-dm0aogBE3IzIBFLwATfmJeNsQOgBgOAB_Xw1mWoB9XJG6gH8NkbqAfy2RuoB47OG6gHk9gbqAe6BqgH7paxAqgHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BvYBwHSCAcIgGEQARgfsQkyJQkA7InfAoAKAZgLAcgLAbgMAdgTCw&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoMtlFA2bEBz2Vjz8Y7MIvJg&sig=AOD64_3-N8J6M0Yph8dw_Ak-mXWMoqGaBQ&client=ca-pub-9200846087970048&nb=17&adurl=https://www.justfashionnow.com/collections/color-shirts-67490%3Fadp%3D10891416,11127015,11127179,9119897,11127202,9137341,11127107,11072718,11235747,11127195,11127171,9135922%26gclid%3DEAIaIQobChMI0bTJgOOD7wIV6DOtBh3whAZzEAEYASAAEgLfW_D_BwE


2/24/2021 Technikum - Szkolnictwo.pl

https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Technikum 2/3

Technik mechatronik
Technik nawigator morski
Technik obsługi turystycznej
Technik obuwnik
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Technik ochrony środowiska
Technik ogrodnik
Technik optyk
Technik organizacji reklamy  
Technik organizacji usług gastronomicznych
Technik ortopeda
Technik pojazdów samochodowych
Technik poligraf
Technik pożarnictwa
Technik prac biurowych
Technik rachunkowości
Technik rolnik
Technik rybactwa śródlądowego
Technik spedytor
Technik technologii ceramicznej
Technik technologii chemicznej
Technik technologii drewna
Technik technologii odzieży
Technik technologii szkła
Technik technologii żywności
Technik teleinformatyk
Technik telekomunikacji
Technik transportu kolejowego
Technik urządzeń audiowizualnych
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Technik urządzeń sanitarnych
Technik usług fryzjerskich
Technik usług kosmetycznych
Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych
Technik weterynarii
Technik wiertnik
Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
Technik technologii wyrobów skórzanych
Technik żeglugi śródlądowej
Technik żywienia i gospodarstwa domowego
Terapeuta zajęciowy
Technik papiernictwa
Technik pojazdów samochodowych ( t.mechanik pojazdów samochodowych)

Publikacja jest udostępniona w encyklopedii serwisu Szkolnictwo.pl. Treść objęta jest licencją
GNU Wolnej Dokumentacji w wersji 1.1 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free
Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć
artykuł źródłowy oraz autorów.

Inne hasła zawierające informacje o "Technikum":

Kościół jezuitów pw. św. Franciszka Ksawerego w Kownie urządzając w jego budynku najpierw magazyn, a
potem salę sportową dla miejscowego Technikum. Znacjonalizowany w tym czasie majątek jezuitów został im
zwrócony po reaktywacji ... 
 
Szkoła wyższa ... 
 
Toruń Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika )Muzeum Motoryzacji w Toruniu (przy Technikum
Samochodowym) Fort IV – XIX-wieczny fort artyleryjski, dostępny do zwiedzania z przewodnikiem, ... 
 
Zamość i nr 5 ("rolniczak"), CKU , Centrum Kształcenia Praktycznego;niepubliczne: ZDZ , Centrum Szkół
Technicznych, Technikum "Lider", Rzemieślnicza ZSZ.Znajduje się tu również:9 gimnazjów: 7 publicznych (od nr ...
 
Olsztyn ... 
 
Sanok GrodkaInnePodkarpacka Szkoła PrzedsiębiorczościPolicealne Studium w Sanoku Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w RzeszowieCentrum Doskonalenia NauczycieliTechnikum na podbudowie ZSZCentrum Kształcenia
PraktycznegoPaństwowa Szkoła Muzyczna I i II st. ... 
 
Nikołaj Spiridonow członek WLKMS (Leninowski Komunistyczny Związek Młodzieży) następnie od 1927 roku
członek KC .Ukończył Technikum w Riazaniu w latach 1919 - 1920 , oraz później w 1938 roku Akademię ... 
 
Jurij Andropow zmarła w 1929 . Pracował jako pomocnik kinomechanika, robotnik i marynarz śródlądowy.
Ukończył Technikum Transportu Wodnego w Rybińsku . W 1930 wstąpił w szeregi Komsomołu . Pierwsze ... 
 
Ławrientij Beria ... 
 
Szkoła średnia ... 
 

Inne lekcje zawierające informacje o "Technikum":

31. Budżet rodziny (plansza 22) J., Smutek Z.: Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik do liceum
ogólnokształcącego, liceum profilowanego i Technikum. Wyd. II. Operon, Gdynia 2009, Gregorczyk S.,
Romanowska M., Sopińska A., Wachowiak ... 
 
28. Zachowania przedsiębiorcze w strukturach samorządu terytorialnego (plansza 23) J., Smutek Z.:
Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik do liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i Technikum. Wyd. II.
Operon, Gdynia 2009, Gregorczyk S., Romanowska M., Sopińska A., Wachowiak ... 
 
18. Biznesplan (plansza 28) J., Smutek Z.: Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik do liceum
ogólnokształcącego, liceum profilowanego i Technikum. Wyd. II. Operon, Gdynia 2009 -Gregorczyk S.,
Romanowska M., Sopińska A., Wachowiak ... 
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