
TECHNIK INFORMATYK

Technik informatyk przygotowuje stanowiska komputerowe z urządzeniami pery - 
feryjnymi do pracy, diagnozuje je i naprawia. Tworzy aplikacje internetowe i bazy 
danych oraz administruje bazami. Projektuje lokalne sieci komputerowe 
i administruje sieciami. 

Kwalifikacje:
w trakcie nauki uczeń zdobywa trzy kwalifikacje:
- E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.
- E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
- E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

Praca: 
Pracę znajdziesz w:
-  wyspecjalizowanych firmach informatycznych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy 
    sprzętu),
- urzędach (administratorzy baz danych i  sieci) a  nawet w  domu (projektanci, graficy), 
- we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery.
Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Jaka może być twoja droga rozwoju?
Droga 1
Poprzestać na zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych i uzyskać dodatkowe uprawnienia w zakresie eksploatacji 
urządzeń elektrycznych do 1 kV, np.  podczas  nauki w naszej szkole.
Droga 2
Po maturze możesz kontynuować naukę na studiach wyższych w dowolnym kierunku. 
Droga 3
Uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach zawodowych i zdobywać kolejne tytuły zawodowe i tak np. 
absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk po  potwierdzeniu kwalifikacji E.12. Montaż 
i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, E.13. Projektowanie lokalnych sieci 
komputerowych i administrowanie sieciami i E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz 
administrowanie bazami może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik 
teleinformatyk, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali
 i przyłączy abonenckich i E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych.

Szkolenie wojskowe
Klasa realizuje program szkolenia wojskowego tzw. minimum programowe, które zgodnie

 z decyzja MON uprawnia absolwenta takiego szkolenia do skróconego okresu służby 
przygotowawczej. Szkolenie wojskowe odbywa się raz w miesiącu na terenie 12 batalionu 

dowodzenia Ułanów Podolskich i prowadzone jest przez żołnierzy zawodowych oraz 
w trakcie 1-2 godzin tygodniowo na terenie szkoły. Obowiązkowo każdy uczeń klasy realizuje
 1 godzinę zajęć wf na pływalni w pierwszym roku nauki. Obowiązkowe są zajęcia poligonowe

 i inne formy realizacji programu szkolenia wojskowego.
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