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Jeśli kończysz właśnie szkołę podstawową i zastana-
wiasz się nad wyborem szkoły średniej, mamy coś dla 
Ciebie.
Technikum Nowoczesnych Technologii i Liceum Ogól-
nokształcące w Kleszczowie oferuje szeroki wachlarz 
możliwości rozwoju i kierunków, spośród których wy-
bierzesz coś dla siebie. Każda z naszych klas pozwoli  
Ci uzyskać wiedzę i umiejętności potrzebne do zdoby-
cia wymarzonego zawodu lub studiowania na wybra-
nym kierunku.
Możesz wybierać spośród 2 klas liceum o profilach: me-
dyczno-ratowniczym lub językowym i 2 klas technikum.

TECHNIKUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

• otrzymasz świetne warunki do nauki, rozwijania za-
interesowań i zdolności,

• będziesz miał okazję poznać ciekawych ludzi, którzy 
zadbają o Twój rozwój, pomogą i nauczą Cię odpo-
wiedzialności,

• nauczysz się, jak w praktyce wykorzystywać swoją 
wiedzę,

• skorzystasz z dostępnych na terenie Solparku urzą-
dzeń i pomieszczeń.

W NASZYCH SZKOŁACH:

• posiadają bardzo dobrą bazę dydaktyczną i nowo-
czesne pracownie tematyczne,

• zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra nauczy-
cielska, zapewniająca wysoki poziom kształcenia,  
co znajduje wyraz w wynikach 100% zdawalności 
matur, egzaminów zawodowych, wynikach konkur-
sów czy rywalizacji sportowej,

• najlepsi uczniowie za swoją sumienną pracę otrzy-
mują stypendia Wójta Gminy Kleszczów,

• szkoła oferuje szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych 
(koła zainteresowań, koło teatralne, zespół cheerle-
aders i wiele innych), 

• uczniowie technikum odbywają praktyki zawodowe  
w nowoczesnych zakładach pracy w Polsce i za granicą, 

• szkoła uczestniczy w licznych projektach ogólnopol-
skich i międzynarodowych.



przygotowuje najlepiej do matury
i egzaminów zawodowych

wysokie miejsce w rankingu
najlepszych techników w Polsce

NOWOCZESNYCH  
TECHNOLOGII  
im. Jana Pawła II 



TECHNIK  
MECHATRONIK
MECHATRONIK jest bardzo atrakcyjnym i poszukiwa-
nym zawodem na rynku pracy. 

Do typowych zadań zawodowych technika me-
chatronika należą m.in.:
• projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzy-

staniem technik komputerowych,
• obsługa i programowanie robotów przemysłowych,
• automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii 

produkcyjnych i montażowych,
• projektowanie i serwis układów sterowania urządzeń 

i systemów mechatronicznych,
• obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,
• diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem 

nowoczesnych urządzeń pomiarowych,
• montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatro-

nicznych.

Kwalifikacje:
EE.02. - montaż, uruchamianie i konserwacja 
  urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21. - eksploatacja i programowanie urządzeń  
  i systemów mechatronicznych

Nauka w Technikum Nowoczesnych Technologii kończy 
się egzaminem maturalnym i jednocześnie zapewnia 
zawód. 
Szkoła ściśle współpracuje z Politechniką Łódzką. Na-
uczyciele przedmiotów zawodowych są wykładowcami 
Politechniki Łódzkiej oraz współpracują z nowoczesnymi 
firmami branży mechatronicznej w kraju i za granicą.

Mechatronika
- dziedzina techniki 

łącząca  
wiedzę   

z zakresu:  
mechaniki,  

elektrotechniki,   
elektroniki  

i informatyki

Klasa pod patronatem  
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 

Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów



TECHNIK AUTOMATYK jest odpowiedzią na obser-
wację rynku zatrudnienia oraz zgłaszane przez praco-
dawców - Elektrownię Bełchatów - zapotrzebowanie na 
wykwalifikowanych pracowników na poziomie średnim. 

Dlaczego warto zostać automatykiem? 
Automatyk to zawód, który posiada bardzo duży po-
tencjał rozwoju. Specjaliści z dziedziny automatyki 
doskonale odnajdują się w działach technologicznych 
i konstrukcyjnych, dzięki czemu często są włączani do 
służb utrzymania ruchu.

Typowe zadania technika automatyka to: 
• montowanie układów sterowania urządzeń i maszyn 

elektrycznych,
• projektowanie i modernizowanie systemów automa-

tyzacji procesów technologicznych,
• montowanie instalacji sterowania z wykorzystaniem 

nowoczesnych systemów łączności,
• programowanie i obsługiwanie sterowników przemy-

słowych i maszyn numerycznych,
• obsługiwanie i programowanie nowoczesnych syste-

mów inteligentnych budynków,
• lokalizowanie i usuwanie usterek w instalacjach, ukła-

dach automatyki,
• sterowanie pracą urządzeń poprzez panele i urządze-

nia mobilne,
• utrzymanie ruchu linii produkcyjnych i montażowych 

z wykorzystaniem robotów.

Kwalifikacje:
EE.17. - montaż i uruchamianie urządzeń automatyki 
 przemysłowej
EE.18. - przeglądy, konserwacja, diagnostyka  
 i naprawa instalacji automatyki przemysłowej
Absolwent może pracować np. na stanowiskach: kon-
struktora, technologa, operatora i programisty CNC, 
serwisanta, kierownika działu obsługi, napraw i utrzy-
mania ruchu.

TECHNIK  
AUTOMATYK

Automatyka 
– dziedzina techniki 

łącząca wiedzę  
z zakresu sterowania  

bez udziału  
lub  

z ograniczonym  
udziałem człowieka,  
robotyki i napędu

Klasa pod patronatem  
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 

Oddział Elektrownia Bełchatów





KLASA 
JĘZYKOWA

Uczniowie uczęszczają na zajęcia medyczno-ratowni-
cze, teoretyczne i praktyczne, w wymiarze trzech go-
dzin tygodniowo. Biorą udział w wyjazdowych zajęciach 
laboratoryjnych na Uniwersytecie Śląskim. Dodatko-
wym atutem tej klasy jest możliwość uczestnictwa  
w szkoleniach z pierwszej pomocy przedmedycznej,  
w manewrach ratowniczo-medycznych, akcjach krwio-
dawstwa i szpikomanii. Pozalekcyjne zajęcia z biologii 
umożliwiają uczniom przygotowanie się do konkursów 
i olimpiad.

KLASA  
MEDYCZNO-RATOWNICZA

To propozycja dla uczniów, którzy chcą poszerzyć swo-
je umiejętności i wiedzę lingwistyczną, którzy lubią 
podróżować i poznawać różne zakątki kraju i Europy. 
Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania to: 
język angielski i geografia.
W tej klasie uczniowie uczą się trzech języków obcych: 
języka angielskiego, języka niemieckiego  i hiszpańskie-
go. Język hiszpański nauczany jest od podstaw w wy-
miarze 2 godzin tygodniowo.
W szkole organizowane są liczne wycieczki tematyczne 
i zagraniczne obozy językowe. Odbywają się wyjazdy 
na wykłady na Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Śląski, 
do teatru na spektakle w języku angielskim. Uczniowie 
tego profilu czynnie uczestniczą w wymianach między-
narodowych. 

W tej klasie realizowany 
jest program w zakresie 
rozszerzonym  
z biologii, chemii i matematyki.



Nasz internat zapewnia:
• opiekę wychowawczą przez pięć dni w tygodniu,
• dobre warunki do nauki, dostęp do Internetu,
• możliwość zakwaterowania w dwu, trzyosobowych 

pokojach z łazienkami,
• całodzienne wyżywienie oraz dobrze wyposażone 

zaplecze kuchenne.
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