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Technikum: technik ochrony środowiska
Jeżeli wybierzesz ten zawód, to twoją pracą może byd realizowanie zakresu zadao:
określanie stanu zanieczyszczeo środowiska oraz zmian zachodzących na skutek działalności człowieka;
prowadzenie eksploatacji obiektów, urządzeo i instalacji związanych ze składowaniem odpadów, uzdatnianiem
wody i oczyszczaniem ścieków;
monitorowanie poziomu zanieczyszczeo w powietrzu, wodzie i glebie;
oznaczanie parametrów określających stopieo zanieczyszczenia wody, powietrza, poziom hałasu i stopieo
zanieczyszczenia gruntów i gleby;
określanie zgodności z normami oczyszczania ścieków, powietrza i odpadów;
badanie i kontrolowanie emisji zanieczyszczeo;
sporządzanie bilansów zanieczyszczeo odprowadzanych do powietrza, wód i ziemi;
przygotowywanie propozycji zarządzania środowiskiem na szczeblu lokalnym oraz prowadzenie kampanii
na rzecz poprawy stanu środowiska, a w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej;
posługiwanie się techniką komputerową; normowanie pracy sprzętu, taboru oraz podległych brygad;
przestrzeganie stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony i kształtowania środowiska.

Absolwent - technik ochrony środowiska może podejmowad pracę w:
ośrodkach badao i kontroli środowiska,
terenowych organach administracji paostwowej w wydziałach ochrony środowiska,
stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych,
miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, stacjach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
ZAWÓD NALEŻY DO GRUPY ZAWODÓW PRZYSZŁOŚCI. SPRAWDŹ SAM !!!
Absolwenci technikum po zdaniu egzaminów z zakresu 2 kwalifikacji oraz ukooczeniu szkoły otrzymują dyplom potwierdzający
kwalifikacje zawodowe, który otwiera im drogę do zdobywania dalszych uprawnieo oraz podjęcia pracy. Dzięki suplementowi
do dyplomu pracę można podjąd na obszarze UE. W trakcie nauki zdobywają też wiedzę ogólnokształcącą, która umożliwia zdanie
egzaminu maturalnego (również na poziomie rozszerzonym z przedmiotów takich jak, m.in.: matematyka, biologia, geografia, fizyka
czy historia). To szansa podjęcia dalszej nauki na dowolnie wybranym kierunku na wyższych uczelniach, tak samo jak po
ukooczeniu liceum ogólnokształcącego --> Z ZASADNICZĄ RÓŻNICĄ –> BĘDZIESZ MIAŁ ZAWÓD I PEWNĄ PRACĘ !
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