
Technik 

geodeta

„Dobry zawód jest kluczem 

do sukcesu”



Geodezja
Geodezja to zawód dla 

dziewcząt i chłopców, 

dający szerokie możliwości 

znalezienia dobrze płatnej 

pracy. Kierunek ten daje 

podstawy dla dalszego 

rozwoju i zdobywania 

uprawnień oraz 

niezbędnego 

doświadczenia. 



„Dobry zawód jest kluczem do 

sukcesu”

Uczniowie technikum geodezji uczestniczą w projekcie   „Dobry zawód jest 

kluczem do sukcesu” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem jego jest zwiększenie współpracy z 

pracodawcami, poprawa jakości kształcenia zawodowego, adaptacja i 

doposażenie pracowni a także płatne staże dla uczniów. 





„Zawodowcy w Łódzkiem- stypendia 

dla najzdolniejszych”

W naszej szkole  jest realizowany  projekt pn.” Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia 

dla najzdolniejszych”. W wyniku tego programu  uczniowie naszej szkoły otrzymali  

stypendia w wysokości po 600 zł brutto za 1 miesiąc, czyli 6 000,00 zł brutto za okres 

10 miesięcy.

- W 2019 roku z kierunku technik geodeta stypendium otrzymało 13 osób

- W 2020 roku z kierunku technik geodeta stypendium otrzymało  14 osób

- W 2021 roku z kierunku technik geodeta stypendium otrzymały aż  24 osoby!



Celem programu było:

* wspieranie uczniów szkół zawodowych  osiągających wysokie wyniki w nauce,

* promocja szkolnictwa zawodowego,

* pokazanie iż uczniowie mają korzyści materialne związane z kształceniem zawodowym,

*zwiększenie motywacji do podejmowania nauki w szkołach zawodowych.

Środki  pozyskanym ze stypendium uczniowie mogli przeznaczyć na:

*dokonanie zakupu literatury fachowej, w tym prenumeratę i subskrypcje czasopism,

*opłacenie uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych; 

*opłacenie  uczestnictwa w kursach językowych; 

*opłacenie wydatków poniesionych  na dojazd na zajęcia;

*opłacenie uczestnictwa w konferencjach, seminariach, obozach naukowych, wycieczkach 
edukacyjnych organizowanych na terenie kraju; 

* zakupienie pomocy dydaktycznych i oprzyrządowanie;

* zakupienie  materiałów papierniczych, piśmienniczych itp.;

*opłacenie instalacji i korzystanie z Internetu.





Współpraca z Departamentem Geodezji i 

Kartografii Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Łódzkiego

W ramach współpracy z departamentem odbywają się spotkania uczniów 

technikum geodezji z Przedstawicielami Departamentu Geodezji i Kartografii 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. W spotkaniu uczestniczą 

członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego  oraz dyrektor Departamentu 

Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego wraz z zastępcą, Geodeta 

Województwa Łódzkiego, Dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi.

W spotkaniu biorą również udział przedstawiciele sieradzkiego samorządu 

powiatowego – Wicestarosta, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i 

Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sieradzu oraz Naczelnik 

Wydziału Oświaty Starostwa.





Olimpiady
Uczniowie technikum geodezji odnoszą liczne sukcesy na Olimpiadzie Innowacji Technicznych 
i Wynalazczości

W kategorii „ usprawnienie softwarowo - techniczne ”      

•2010- 3 laureatów ( I miejsce w finale ogólnopolskim)

•2017- I miejsce w etapie wojewódzkim

•2018- 3 laureatów ( I miejsce w finale ogólnopolskim)

•2019- 3 finalistów ( finał ogólnopolski)

W  kategorii „pomysł techniczny”      

•2014 – I miejsce w etapie wojewódzki

• 2016 – I miejsce w etapie wojewódzki

Laureaci i finaliści Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości uzyskali zwolnienie z  części 

pisemnej wszystkich egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz indeks na 

większość uniwersytetów i uczelni technicznych w Polsce

Dzięki sukcesom na olimpiadzie uczniowie uzyskali stypendia np. Stypendium Starosty Sieradzkiego 
oraz  Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Dodatkowo  mają szansę na uzyskanie stypendiów 
pomostowych, na uczelniach wyższych, już podczas pierwszego semestru studiów.



Wyniki na egzaminach

• W roku 2017 z 10 uczniów, którzy przystąpili do egzaminu w kalifikacji B.34  

6 uzyskało wynik 100% z części praktycznej, natomiast w kwalifikacji  B.35  (Obsługa 

geodezyjna inwestycji budowlanych) na 16 uczniów przystępujących do egzaminu 7 uzyskało 

wynik 100% z części praktycznej

• W 2019 roku 100% uczniów technikum geodezji otrzymało tytuł technika, 90% z nich 

podjęło studia na kierunkach politechnicznych, 30% otrzymało stypendium pomostowe już od 

pierwszego semestru studiów (wynikało to z posiadania tytułu laureata lub finalisty olimpiady)

• W latach 2020 i 2021 uzyskaliśmy zdawalność odpowiednio 92% oraz 94%



Sprzęt

Nasza Szkoła dysponuje nowoczesnym sprzętem, który jest obecnie stosowany

w przedsiębiorstwach geodezyjnych. Uczniowie mają możliwość nauki obsługi instrumentów 

geodezyjnych pod nadzorem nauczycieli.

W ramach zajęć prowadzone są ćwiczenia terenowe, przygotowujące uczniów do pracy 

w zawodzie.

Posiadamy:

- Tachimetry elektroniczne SOKKIA z osprzętem  

- Zestawy niwelatorów + osprzęt  

- Tachimetry elektroniczne bezlustrowe LEICA z osprzętem

- Zestaw GPS RTK LEICA 

- Programy komputerowe, umożliwiający wymianę danych pomiarowych pomiędzy branżą 

geodezyjną  a pomiarową, całkowicie kompatybilny z formatem DWG AutoCAD 

- Programy komputerowe do tworzenia map cyfrowych i analogowych – EwMapa 12





Uczniowie Technikum Geodezji co roku 

uczestniczą w warsztatach i wykładach 

na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska 

i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego 

we Wrocławiu





Nauka w naszej szkole 

przebiega w spokojnej

i bezstresowej atmosferze
Mamy dwoje fantastycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy 

łączą  doświadczenie zawodowe z nauczaniem w szkole. Nasi pedagodzy 

chętnie pomogą rozwiązać każdy problem i wszystko wytłumaczą.



Technik geodeta to 

dobry zawód i pewna 

przyszłość!

Zapraszamy na naszą stronę facebookową ☺

https://www.facebook.com/pages/category/High-School/Technik-Geodeta-ZSP-nr1-w-Sieradzu-396604120896853/


