
1. Technik informatyk to nowoczesny i wymagający zawód, stawiający przed nowymi 

wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej 

pracy. Informatyka to dyscyplina naukowo-techniczna, która zajmuje się przetwarzaniem 

informacji za pomocą komputerów. Bez znajomości obsługi komputera oraz umiejętności 

korzystania z Internetu niewiele da się dzisiaj osiągnąć. Ta nauka zajmuje coraz 

ważniejsze miejsce nie tylko w życiu zawodowym, ale i w codziennym każdego 

człowieka. 

2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia: 

-  EE.08  Montaż i eksploatacja systemów komputerowych,  

                urządzeń peryferyjnych i sieci. 

-  EE.09  Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi  

                i bazami danych. 

3. Sylwetka absolwenta. 

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do 

wykonywania zadań zawodowych w zakresie: 

- montażu oraz eksploatacji komputerów i urządzeń peryferyjnych, 

- projektowania, wykonania i administrowania lokalnymi sieciami komputerowymi, 

- administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi, 

- projektowania i administrowania bazami danych, 

- tworzenia i administrowania stronami i aplikacjami internetowymi, 

- tworzenia grafiki komputerowej oraz obróbki fotografii cyfrowej, 

- tworzenia kodów programów i aplikacji w różnych językach programowania. 

4. Technik informatyk możliwości zatrudnienia. 

Na informatyków czeka wiele ciekawych ofert pracy. Niemal każda firma czy instytucja 

państwowa zatrudnia informatyków, odpowiedzialnych za prawidłowe działanie sprzętu 

komputerowego oraz systemów informatycznych. Technik informatyk znajdzie 

zatrudnienie w zakładach produkcyjnych, przemyśle spożywczym, przemyśle medycznym, 

w bankach i urzędach, energetyce i energoelektronice, w rolnictwie i leśnictwie, w 

budownictwie, lotnictwie i żegludze, w sklepach, firmach usługowych itp. oraz wszędzie 

tam, gdzie w pracy wykorzystuje się komputer. 

5.  Baza dydaktyczna i warunki kształcenia 

- Zajęcia prowadzone są w formie teoretycznej i praktycznej w  pracowniach 

komputerowych oraz miesięcznej praktyki w działach informatycznych lokalnych firm. 



- Szkoła posiada osiem stacjonarnych oraz trzy mobilne pracownie komputerowe 

wyposażone w stale unowocześniany sprzęt z szerokopasmowym łączem internetowym.  

- Przyjęto, że w pracowniach, proces kształcenia jest prowadzony z podziałem na grupy, 

gdzie jedno stanowisko dydaktyczne przypada na jednego ucznia. 

- Z uwagi na szybki rozwój technologii informacyjnych, wyposażenie zarówno w 

odniesieniu do sprzętu jak i oprogramowania podlega stałej aktualizacji w oparciu o środki 

własne oraz pozyskiwane z funduszy europejskich. 

- Zarówno dla uczniów jak i nauczycieli, poprzez zlokalizowany w szkole  hotspot jest 

zapewnione stałe, bezprzewodowe połączenie z Internetem. 

- Corocznie, dzięki udziałowi w programie Erasmus+ najlepsi uczniowie klas trzecich mają 

możliwość odbywania praktyk  zawodowych w krajach Unii Europejskiej.  

 

  



    
 

    
 

    
 

        


