


Jedyna w Polsce, innowacyjna szkoła 
z ofertą kształcenia zawodowego, 

odpowiadającą na potrzeby biznesu.
Placówka uznana jest przez MEN jako szkoła eksperymentalna, poprzez 

wprowadzanie do systemu kształcenia nowego zawodu. 



praktykujemy nauczanie dualne - teorii uczymy w połączeniu z praktyką,

zajęcia zawodowe prowadzone są przez wykładowców Politechniki Łódzkiej; uczą u nas m.in:
 
 - dr inż. Piotr Zawiasa,
 - dr inż. Robert Święcik,
 - dr inż. Radosław Rosik,

zajęcia praktyczne odbywają się w salach i laboratoriach Politechniki Łódzkiej,

nasi podopieczni mają do dyspozycji drukarkę 3D i nowoczesnego robota - Sanbota,

prowadzimy lekcje biznesowego języka angielskiego,

uczymy języka niemieckiego od podstaw,

prowadzimy zajęcia z programowania,

nasi uczniowie mają stały kontakt ze światem biznesu: dzięki współpracy z ŁSSE i firmami  
patronackimi, zapewniamy zajęcia, praktyki i staże w firmach oraz możliwość uczestniczenia  
w konferencjach i szkoleniach ŁSSE,

umożliwiamy wyjazdy na zagraniczne staże i praktyki,

zapewniamy wysokiej jakości zajęcia sportowe w Zatoce Sportu PŁ i Szkole Mistrzostwa  
Sportowego, o kondycję naszych podopiecznych dba Mirosław Trześniewski - trener  
żeńskich drużyn koszykówki, zdobywca mistrzostwa Polski z ŁKS Łódź (1997).

Co nas wyróżnia?



Zobacz naszą szkołę



chcesz wykorzystywać w pracy najnowsze technologie,

pragniesz zdobyć zawód przyszłości,

twoją pasją jest technologia,

lubisz wyzwania,

interesujesz się automatyką i robotyką,
chcesz nauczyć się programować,

zależy Ci na pewnej i przyszłościowej pracy,

chcesz zdobyć zawód: 
technik automatyk
technik elektronik
technik mechatronik

TAiR jest dla 
Ciebie jeśli:



Kalendarz 
rekrutacji

Akcja

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły

Podanie list kandydatów zakwalifikowa-
nych i niezakwalifikowanych

Potwierdzenie chęci nauki w placówce 
poprzez złożenie oryginałów dokumentów

Ogłoszenie oficjalnych list osób  
przyjętych do szkoły

od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r.  
do godz. 15.00

12 sierpnia  2020 r.

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r.  
do godz. 15.00

19 sierpnia 2020 r. 
do godz. 14.00

Termin



Jak się zapisać?
1.

3.
2. wybierz Technikum Automatyki i Robotyki 

jako preferowaną szkołę, 

po ogłoszeniu wyników rekrutacji złóż w szkole potrzebne dokumenty:
(wynik egzaminu ósmoklasisty, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, podanie o przyjęcie)

Zaloguj się do systemu i uzupełnij swoje dane,

Zapisz się!
kliknij aby wejść na stronę rekrutacji

https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html
https://www.google.pl/maps/place/Technikum+Automatyki+i+Robotyki/@51.7516206,19.4733531,16.74z/data=!4m5!3m4!1s0x471a35f73edc58a3:0xbe30584b0553d3d!8m2!3d51.7516405!4d19.4757024


Nasze
inicjatywy
Drukarka 3D umożliwiła nam produkcję przyłbic 
ochronnych, które przekazaliśmy do ośrodków  
medycznych i DPSów. 



Nasze
inicjatywy
Otrzymaliśmy prawie 2 miliony złotych (1 764 689,40 zł)  
na realizację projektu, którego celem jest poprawa zdolności 
do zatrudnienia 80 uczniów Technikum Automatyki i Robotyki.

Dzięki dofinansowaniu:

doposażamy pracownie w zautomatyzowane stanowiska  
sterowania układami elektropneumatycznymi,

zakupiliśmy oprogramowanie komputerowe do nauki programowania  
robotów oraz projektowania i symulacji układów elektropneumatycznych,

prowadzimy zajęcia przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego  
uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

prowadzimy specjalistyczne zajęcia przygotowujące do egzaminu  
Siemens Mechatronic Systems Certification

oraz specjalistyczne zajęcia w obszarze Lean Manufacturing i projektowania  
i montażu instalacji przemysłowych,

zapewniamy naszym uczniom 150 h zajęć stażowych 



Partnerzy



Dowiedz 
się więcej!

https://www.facebook.com/TechnikumAiR/ https://bit.ly/2M2y0u3 https://www.instagram.com/technikum.io/

https://www.instagram.com/technikum.io/
https://www.facebook.com/TechnikumAiR/
https://bit.ly/2M2y0u3
https://www.facebook.com/TechnikumAiR/
https://bit.ly/2M2y0u3
https://www.instagram.com/technikum.io/


Skontaktuj  
się z nami!

kliknij aby otworzyć mapę

ul. Milionowa 12, 93-193 Łódź
(budynek Szkoły Mistrzostwa Sportowego) e-mail: info@technikum.io

tel. kom. (+48) 724 240 515
tel. (+48) 42 275 50 76

https://www.google.pl/maps/place/Technikum+Automatyki+i+Robotyki/@51.7516206,19.4733531,16.74z/data=!4m5!3m4!1s0x471a35f73edc58a3:0xbe30584b0553d3d!8m2!3d51.7516405!4d19.4757024
https://www.google.pl/maps/place/Technikum+Automatyki+i+Robotyki/@51.7516206,19.4733531,16.74z/data=!4m5!3m4!1s0x471a35f73edc58a3:0xbe30584b0553d3d!8m2!3d51.7516405!4d19.4757024

