
1.   Technik  informatyk  - 351203 - to  nowoczesny  i wymagający  zawód  przyszłości,  

stawiający  przed nowymi    wyzwaniami    i dający    możliwość    samorealizacji    oraz    

dużej    satysfakcji z wykonywanej pracy. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani 

przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko 

reagować na zmieniającą się rzeczywistość. 
 

 

2.   Informacja dodatkowe - W zawodzie technik informatyk można przewidzieć następujące 

specjalizacje: 
 

 

1. systemy zarządzania bazami danych, 

2. komputerowe wspomaganie projektowania, 

3. grafika komputerowa, 

4. techniki multimedialne, 

5. eksploatacja sprzętu komputerowego; 

6. programowanie. 
 

 

W szkole istnieje możliwość nauki na komputerach z różnymi systemami operacyjnymi. 

 
3.   Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia 

 
a)  Kwalifikacja 1: 

 
INF.02. Administracja i  eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych 

i lokalnych sieci komputerowych 

 
b)  Kwalifikacja 2: 

 

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami 

danych 
 
 

4.   Sylwetka absolwenta 

 
Absolwent  kończący  szkołę  w  zawodzie  technik   informatyk  będzie  przygotowany  do 

wykonywania zadań zawodowych w zakresie: 

 
I.  instalowania, konserwowania, użytkowania i naprawy/serwisu urządzeń IT, 

II.  komputerowego wspomagania projektowania, 

III.  obsługi lokalnych sieci komputerowych i administrowania nimi, 

IV.  programowania i tworzenia stron internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi, 

V.  organizacji   pracy   w zakładach   wytwórczych   i naprawczych,   placówkach   badawczo   - 

rozwojowych, oraz w innych jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia IT, 

VI.  tworzenia oraz eksploatacji oprogramowania komputerowego w ośrodkach obliczeniowych, 

instytucjach i przedsiębiorstwach, 

VII.  instalowania,  uruchamiania  i  prowadzenia  baz  danych  lub  systemów  oprogramowania 

użytkowego dla rozmaitych zastosowań, 
VIII.  technik multimedialnych, 

IX.  oprogramowania i współpracy przy realizacji zadań z dziedziny robotyki i mechatroniki, 

X.  uzyskania   dodatkowych   uprawnień,   np.:   administratora   sieci   komputerowej   różnych 

systemów, certyfikatu CISCO, ECDL,  certyfikatu umiejętności programowania sterowników 

oraz certyfikatu instalatora inteligentnych domów. 



5.   Technik informatyk znajdzie zatrudnienie w: 

 
1.   zakładach  przemysłowych,  firmach  przy  montażu,  instalacji  i  eksploatacji  urządzeń 

z zakresu IT – informatyki, teleinformatyki, telekomunikacji, 

2.   warsztatach naprawczych urządzeń oraz aparatury informatycznej, 

3.   firmach instalujących sprzęt IT powszechnego użytku, 

4.   warsztatach naprawczych sprzętu informatycznego, 

5.   w specjalistycznych placówkach handlowych; 
6.   we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. 

 
7.   Baza dydaktyczna i warunki kształcenia : 

 
W szkole znajduje się siedem bardzo dobrze wyposażonych pracowni, umożliwiających 

zdobycia wykształcenia w zawodzie technika informatyka. 


