
Technikum nr 7 w Warszawie 
w  Zespole  Szkół  im. inż. Stanisława Wysockiego 

ul. Szczęśliwicka 56 
02-353 Warszawa 
tel. 822-32-52 

www.swysocki.edu.pl 

 

…..w roku 1872, kiedy to powstał pomysł utworzenia szkoły zawodowej kształcącej kadry dla 

kolei ….Zarząd Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, z inicjatywy znanego warszawskiego 

bankiera i działacza społecznego Leopolda Kronenberga, utworzył w 1873 roku Warsztat 

Instruktorski………..i tak zaczęła się historia „Kolejówki” a obecnie Technikum nr 7.  



Pan Prezydent Rzeczypospolitej  

Andrzej Duda również o nas 

pamiętał. 



W 2020 roku zdobyliśmy srebrną tarczę w rankingu 
średnich szkół technicznych w Warszawie  



Nasi partnerzy 



Rok  założenia  1873 

do 1953r. 

 ul. Chmielna 88 

Historia w telegraficznym skrócie… 

W latach 1953 - obecnie 

ul. Szczęśliwicka 56 

 



.…w Muzeum szkolnym możesz dowiedzieć się 

więcej o naszej 147 letniej szkole…. 



Tradycja…  



Przejdźmy do konkretów. 

W jakich zawodach 

kształcimy?  



Kształcimy w zawodach: 

Technik elektroenergetyk transportu szynowego  

Technik transportu kolejowego  

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej          

Technik logistyk       

Technik spedytor   

Technik  mechatronik 

Technik  elektryk  



Branża kolejowa 

Technik elektroenergetyk transportu szynowego 

Kierunek  ze  zwiększoną  liczbą  godzin  z  fizyki 

 

 

TKO.05. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji 

elektrycznej 

TKO.06. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego 

 

Technik transportu kolejowego 

Kierunek  ze  zwiększoną  liczbą  godzin  z  informatyki 

 

TKO.07.  Organizacja  i  prowadzenie ruchu  pociągów 

TKO.08.  Planowanie  i  realizacja przewozów  kolejowych 

 

 

Kwalifikacje 



Tramwaje  

 

 

 

SKM  

 

 

 

INTERCITY  

Klasom kolejowym patronują: 



Technik elektroenergetyk  

transportu szynowego 

Możesz zostać: 

maszynistą 

pracownikiem  sieci  i  podstacji   

trakcyjnych 

pracownikiem  warsztatu  napraw  taboru 



Technik elektroenergetyk  

transportu szynowego 

Zawód ten daje również perspektywę uzyskania licencji maszynisty w europejskich 

korytarzach transportowych i pracy w krajach UE na lokomotywach wielosystemowych 

Kwalifikacje 1 

TKO.05 Montaż  i  eksploatacja sieci  zasilających oraz  trakcji elektrycznej  

1. wykonywania i uruchamiania sieci doprowadzających energię do    urządzeń 

trakcyjnych na podstawie dokumentacji technicznej 

 

2. wykonywania konserwacji sieci zasilających i trakcji elektrycznej 

 

3.  eksploatowania sieci zasilających i trakcji elektrycznej 



Technik elektroenergetyk  

transportu szynowego 

Kwalifikacje 2 

TKO.06.    Montaż  i eksploatacja  środków  transportu  szynowego 

1. montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń środków transportu 

szynowego na podstawie dokumentacji technicznej, 

 

2. montowania i uruchamiania pomocniczych maszyn i urządzeń środków 

transportu szynowego na podstawie dokumentacji technicznej, 

 

3. diagnozowania, konserwacji i naprawy środków transportu szynowego, 

 

4. eksploatowania środków transportu szynowego. 



1. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów na szlakach oraz 

posterunkach ruchu 

 

2. Obsługa urządzeń sterowania ruchem i urządzeń łączności 

 

3. Nadzorowanie i koordynacja pracy przewoźników na stacji kolejowej 

Technik transportu kolejowego  

słowo kluczowe: 

organizacja 

planowanie 

pociąg 

ruch 

TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów 
Kwalifikacje 1 



1. Planowanie przewozów pasażerskich i towarowych 

 

2. Planowanie i realizacja przewozu osób, przesyłek i ładunków 

 

3. Zarządzanie pociągami i ładunkami 

Technik transportu kolejowego  

słowo kluczowe: 

kolej 

planowanie 

przewozy 

TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych 

Kwalifikacje 2 



Branża energetyczno – 

mechatroniczna Kwalifikacje 

 Technik elektryk 

 

ELE.02. Montaż, uruchamianie,  konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń 

elektrycznych                      

ELE.05. Eksploatacja  maszyn,  urządzeń  i  instalacji  elektrycznych 

 

Technik mechatronik 

 

ELM.03. Montaż, uruchamianie i  konserwacja urządzeń, systemów mechatronicznych 

ELM.06.  Eksploatacja  i  programowanie  urządzeń  i  systemów  mechatronicznych 

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

 

ELE.10.    Montaż  i  uruchamianie  urządzeń  i systemów energetyki  odnawialnej 

ELE.11.   Eksploatacja  urządzeń  i  systemów energetyki  odnawialnej 

 

 

 



Technik elektryk 

Uczeń w cyklu nauki zdobywa 

uprawnienia elektryczne do eksploatacji 

urządzeń i instalacji elektrycznych          

o napięciu 1kV -  grupie G1 - E 

 
  

Kierunek  ze  zwiększoną  liczbą  godzin  z  fizyki 

 



Technik elektryk   

1. wykonywania i uruchamiania instalacji i elektrycznych na podstawie 

dokumentacji i technicznej 

 

2. montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie 

dokumentacji technicznej 

 

3. wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych 

Kwalifikacje 1 

ELE.02.  

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych 



Technik elektryk  

  

Kwalifikacje 2 

ELE.05. Eksploatacja  maszyn,  urządzeń  i  instalacji  elektrycznych 

1. eksploatowania instalacji elektrycznych 

 

2. eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych. 



Technik mechatronik 

http://it.pwsz-ns.edu.pl/ 

http://it.pwsz-ns.edu.pl/
http://it.pwsz-ns.edu.pl/
http://it.pwsz-ns.edu.pl/


Technik mechatronik 
Kierunek  ze  zwiększoną  liczbą  godzin  z  matematyki  

• roboty  przemysłowe  

• układy  sterowania  pojazdami  

• nowoczesne  zabawki  

• zaawansowany  sprzęt  gospodarstwa  domowego  

• urządzenia  automatyki  i  robotyki  

• obrabiarki  sterowane  numerycznie  

• aparatura  medyczna  

• nanotechnologia 

• optyka  

• informatyka  



Kwalifikacje 

 

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów 

mechatronicznych 

 

1. montowanie urządzeń i systemów mechatronicznych, 

2. wykonywanie rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych, 

3. wykonywanie konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych. 

 

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów 

mechatronicznych 

 

1. eksploatowanie urządzeń i systemów mechatronicznych, 

2. tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów 

mechatronicznych, 

3. programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych. 

Technik mechatronik 



  Technik  urządzeń  i  systemów  

energetyki  odnawialnej 

Kierunek  ze  zwiększoną  liczbą  godzin  z  geografii 



Technik  urządzeń  i  systemów  

energetyki  odnawialnej 

Kwalifikacje 

 
ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

 

1. montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

2. uruchamiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wyceny robót 

 

 

ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

 

1. wykonywania konserwacji oraz napraw urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej 

2. monitorowania i nadzorowania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

3. oceny oddziaływana urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na środowisko 



Instalacja fotowoltaiczna zasila naszą Szkołę w energię elektryczną  



Branża logistyczno – spedycyjna  

 

 

Technik Logistyk 

 

SPL.01. Obsługa magazynów 

SPL.04. Organizacja transportu 

 

Technik spedytor 

 

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów 

 

 

 

Kwalifikacje 



Technik  logistyk  
 
  

                                    Kierunek  ze  zwiększoną  liczbą  godzin  z  geografii 

Kwalifikacje 1 

 

SPL.01. Obsługa magazynów 

 

1. przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu 

 

2. monitorowania poziomu i stanu zapasów 

 

3. obsługiwania programów magazynowych 

 

4. prowadzenia dokumentacji magazynowej 

 

5. monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych 

 



Technik  logistyk  

Kwalifikacje 2 

 

SPL.04. Organizacja transportu 

 

1. planowania procesów transportowych 

 

2. organizowania procesów transportowych 

 

3. dokumentowania procesów transportowych 

 
 

W  cyklu kształcenia uczniowie zdobywają  

uprawnienia do eksploatacji  

wózków widłowych 



Technik  spedytor  

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów: 

 

1.  planowania, organizowania i dokumentowania procesów 

transportowych; 

 

2.  prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i 

kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi; 

 

3.  wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu 

transportowo-spedycyjnego. 

 

 

Kwalifikacje 



Zapraszamy  

U nas nie będziesz się 
nudził !!! 

…a jeżeli będziesz się nudził to pamiętaj;  

NUDA = KREATYWNOć     



….realizuj swoje pasje z 

…teatralnie 

…naukowo 

…językowo 

…zawodowo 

…technicznie 



Zapraszamy do szkolnego obserwatorium 

astronomicznego 

W kosmos…. Popatrz u nas   



Tutaj poznasz przyszłego pracodawcę …. 

Ochockie Targi Pracy '20 



Realizacja kosmicznych projektów 
Udział uczniów Technikum nr 7 

w międzynarodowym konkursie: 

Astro Pi – misja laboratorium kosmiczne 



Współpraca Technikum nr 7 

z Europejską Agencją Kosmiczną 

w ramach programu ESERO POLSKA 

http://esero.kopernik.org.pl/ambasa

dorzy-kosmiczni/#a6 



Wybierz się z nami na misję… 

                           ...balonową 



Samorząd uczniowski 2019/2020 



Biblioteka 

Książka na ferie… znajdziesz wszystko co Cię zainteresuje  

Każdy grosz się liczy – GÓRA GROSZA – zawsze w Bibliotece  



…może Cię zainteresuje…  

…a może masz swoją propozycję? 

Zapraszamy uczniów naszej 

szkoły do udziału w 

projekcie, którego celem 

jest rozwój zainteresowania 

robotyką oraz kształtowanie 

myślenia matematycznego i 

jego wykorzystanie do 

prototypowania.  
Aktualne!! 



…może Cię zainteresuje…  

                   Szkolne Koło Kolejowe –  

w którym możesz realizować różne projekty i budować prototypy. 



Konkurs historyczny… 

Akcja Arsenał -z sukcesami 

…może Cię zainteresuje…  

Festiwal nauki 



 „Kolej na kulturę”.  

  spektakli anglojęzycznych 

….uczymy się  
 

języka  
 
angielskiego  
 

 podczas 

  warsztatów językowych 



    Learning Without Borders 

  Nauka Bez Granic 

Warsztaty językowe w ramach programu:  



Zajęcia dla juniora i seniora… 

„szlachetna paczka” 
 …pamiętamy o innych  

„wolontariat” 



…na sportowo…  

Sukces naszych koszykarzy  
II miejsce Szkolne turnieje… 

Plany sportowe pokrzyżowało „sami wiecie co” 



…umiemy się zaprezentować – to też nauka   

2019/2020 



Gdzie technika tam i my. T

A

R

G

I 



Dla relaksu - na wycieczki i pikniki 



…a tak głównie to uczymy się…  

TU… 

I tu… 

W terenie, zawodowo… 

…ale ogólnie w szkole 



Jak chcesz… nauczysz się !! 

2019 rok          2020 rok 

Gratulacje! 



Nasi uczniowie już po raz 

kolejny zostali laureatami 

projektu „Mazowsze 

– stypendia dla uczniów 

szkół zawodowych” tym 

razem w gronie najlepszych 

uczniów Mazowsza znaleźli 

się Szczepański Aleksander 

4c oraz Stypka Jakub 1ma. 

 

Gratulacje! 
W 2020 r. 



  Technik Urządzeń i Systemów 

Energetyki Odnawialnej - od trzech lat 

mamy finalistę Ogólnopolskiego Konkursu 

Wiedzy o Energetyce Odnawialnej. W roku 

2019 Piotr Wasilewski  zajął 5 miejsce na całą 

Polskę.  

W roku 2020 Mikołaj Rosołowski zajął 1 

miejsce w regionie i awansował do rundy 

Ogólnopolskiej.  

Etap ogólnopolski miał odbyć się na początku kwietnia - z wiadomych 

przyczyn został odwołany. Jakie będą losy konkursu nie wiadomo.  

Finaliści mieli spotkać się we Wrocławiu.  

!!! 

Gratulacje! 





Po tak różnorodnych 

formach nauki szkolnej 

możemy spokojnie, 

tanecznym krokiem 

ruszyć w przyszłość. 

 

   Polecamy  



…zmienił wiele w życiu społeczności 

szkolnej – ograniczył inicjatywy 

młodzieżowe – pełne życie szkolne 

musimy odłożyć w czasie.   

Do zobaczenia „face to face”   

w „Kolejówce” 


