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TECHNIK INFORMATYK 

 

W zawodzie technik informatyk  przewidziane są 3 kwalifikacje zawodowe: 

 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 

 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 

 Tworzenie aplikacji internetowych i  baz danych  oraz administrowanie bazami. 

 

Tytuł zawodowy technika informatyka uzyskuje się po zdaniu egzaminów ze wszystkich 

kwalifikacji. 

 W zawodzie technik informatyk nauczysz się jak opracowuje się dokumentację techniczną  

i kosztorys stanowiska komputerowego, jak usuwać usterki systemowe i sprzętowe komputerów 

osobistych. Zapoznasz się także z zasadami projektowania lokalnej sieci komputerowej, sporządzać jej 

kosztorys oraz montować ją. Ważnym elementem kształcenia będzie także poznanie zasad 

administrowania systemami operacyjnymi (m.in. instalowanie sieciowych systemów operacyjnych, 

zarządzanie kontami użytkowników oraz monitorowanie ich działań, konfigurowanie usług serwerów 

internetowych, usuwanie awarii lokalnej sieci komputerowej itp.).  

 Ważnym elementem kształcenia w tym zawodzie jest nauka tworzenia stron internetowych, 

wraz z wykonywaniem projektów graficznych tych stron z wykorzystaniem  grafiki statycznej oraz 

animacji.  

 Absolwent tego kierunku potrafi także  zaprojektować i utworzyć relacyjne bazy danych, 

modyfikować je, rozbudowywać i naprawiać. Zarządza także bazą danych i jej bezpieczeństwem, 

określając uprawnienia poszczególnych użytkowników. 

 Do ważnych umiejętności można też zaliczyć umiejętność tworzenia aplikacji internetowych  

z wykorzystaniem języków programowania. 

 Oprócz nauki  2 języków obcych nauczanie w technikum obejmuje też tzw. język obcy 

zawodowy - zapoznający ze słownictwem stosowanym w danym zawodzie.  

 

W zawodzie tym będą realizowane dwa przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym: 

1. Język angielski 

2. Matematyka  

Rozszerzenia tych przedmiotów ułatwią Ci zdawanie ich na poziomie rozszerzonym na maturze oraz 

dostanie się na studia. 

 

Perspektywy pracy? Wszędzie tam, gdzie są komputery! Możesz także założyć własną firmę! 

 

Uczniowie w zawodzie technik informatyk pracują na najnowszym licencjonowanym 

oprogramowaniu, biorą udział w zajęciach z praktykami z dziedziny informatyki w szkole i poza 

szkołą. Biorą też udział w projektach edukacyjnych, w tym finansowanych ze środków z UE. Do 

dyspozycji uczniów jest także 7 pracowni komputerowych (w tym pracowania grafiki, pracownia 

diagnostyki urządzeń komputerowych itd.).  

Wśród kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia w tym zawodzie jest trener Microsoft’u. 

Dla uczniów w tym zawodzie jest przewidziana praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodni. 

 

Uczniowie w tym zawodzie w naszej szkole zawsze zdają egzaminy zawodowe powyżej średniej dla 

Okręgu i dla Polski. 
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