
1. Technik  informatyk to  modny  i  poszukiwany  zawód.  Informatyka  to  obecnie

najszybciej  rozwijająca  się  dziedzina  gospodarki  światowej.  Jest  wykorzystywana  

w  każdej  branży,  instytucji  czy  przedsiębiorstwie.  Bez  komputerów,  programów  

i informatycznych rozwiązań trudno dziś prowadzić jakąkolwiek działalność. Technik

informatyk to zawód, na który z roku na rok jest coraz większe zapotrzebowanie na

rynku.

2. Informacje dodatkowe

W Technikum kształcącym w zawodzie technik informatyk realizowana jest

innowacja pedagogiczna pn.:  „Programowanie komputerów drogą do sukcesu” na

lekcjach z przedmiotu Informatyka w klasie pierwszej.  Główne cele wprowadzenia

innowacji to:

a) Zapoznanie uczniów z podstawami programowania komputerów.

b) Poznanie zasad funkcjonowania środowiska programistycznego.

c) Przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym.

d) Stymulowanie rozwoju intelektualnego ucznia.

e) Rozwijanie kompetencji społecznych, kształcenie umiejętności pracy zespołowej 

i projektowej.

f) Kształcenie  umiejętności  kreatywnego  rozwiązywania  problemów  na różnych

przedmiotach.

g) Wykorzystanie  elementów  programowania  na  wszystkich  przedmiotach

szkolnych.

h) Uatrakcyjnienie procesu nauczania.

i) Stworzenie uczniom możliwości odniesienia sukcesu (m.in. poprzez samodzielne

stworzenie działającego programu, gry, aplikacji, itp.).

j) Możliwość zdobycia certyfikatów z programowania w ramach Lokalnej Akademii

Sieciowej Cisco.

k) Możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach  z programowania w ramach

prac koła naukowego programistów KOR-ALGOL



3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Według podstawy programowej kształcenia w zawodzie z dnia 7 lutego 2012 roku:

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

Według podstawy programowej kształcenia w zawodzie z dnia 31 marca 2017 roku:

EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Według podstawy programowej kształcenia w zawodzie z dnia 16 maja 2019 roku:

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

i lokalnych sieci komputerowych

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

danych

4. Sylwetka absolwenta

Informatyk powinien być osobą kreatywną posiadającą dodatkowe atrybuty takie jak:

cierpliwość, spostrzegawczość oraz zdolność logicznego i abstrakcyjnego myślenia.

Cechy, które ułatwią pracę w tym zawodzie to:

a) zainteresowania związane z elektroniką i techniką komputerową

b) zdolność do nauk ścisłych

c) umysł twórczy, analityczny i logiczny

d) zdolność przewidywania skutków podjętych decyzji

e) dokładność i systematyczność

f) dobra koncentracja uwagi

g) jasne i precyzyjne formułowanie myśli



h) chęć ciągłego rozwoju i wzbogacania własnej osobowości

i) podatność na innowacje

W ramach  Lokalnej  Akademii  Sieciowej  Cisco  absolwent  może  być  posiadaczem

kilkudziesięciu międzynarodowych certyfikatów firmy Cisco Systems oraz firm partnerskich.

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku mogą

zdobyć te prestiżowe certyfikaty  nieodpłatnie. Respektowane są one przez uczelnie wyższe

jak  również  przez  pracodawców.  Prawie  wszystkie  certyfikaty  zdawane  są  w  języku

angielskim,  tak więc ich posiadacz ma umiejętność posługiwania się językiem angielskim

ukierunkowanym zawodowo w branży informatycznej. Oferta w każdym roku szkolnym jest

rozbudowywana o nowe certyfikaty, wśród których znajdują się m.in.:

5. Technik informatyk znajdzie zatrudnienie w:

a) punktach serwisowych

b) sklepach i hurtowniach komputerowych



c) działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa

d) firmach zajmujących się eksploatacją sprzętu komputerowego

e) instytucjach  i  przedsiębiorstwach  zajmujących  się  tworzeniem  i  eksploatacją

oprogramowania komputerowego

f) firmach  zajmujących  się  administrowaniem  bazami  danych  i  systemami

przetwarzania informacji

Po  ukończeniu  nauki  absolwent  Technikum  kształcącego  w  zawodzie  technik

informatyk może podjąć studia wyższe na kierunkach:

a) automatyka i robotyka

b) elektronika i telekomunikacja

c) informatyka

d) teleinformatyka

e) mechatronika

f) techniczne zastosowania Internetu

g) edukacja techniczno – informatyczna

h) bioinformatyka

i) informatyka i ekonometria

j) informatyka stosowana

k) grafika komputerowa

l) programowanie  systemów  informatycznych  i  programowanie  w  środowisku

internetowym

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Przyszłych  techników  informatyków  kształcimy  w  czterech  nowoczesnych

pracowniach komputerowych wyposażonych w najnowsze oprogramowanie (m.in.: systemy

operacyjne Windows 10 PRO, Windows Server 2012, Linux, oprogramowanie antywirusowe,

narzędziowe, diagnostyczne) z dostępem do Internetu. Ponadto w bibliotece szkolnej znajduje

się  aktualna  fachowa  literatura  z  której  korzystają  uczniowie  klas  informatycznych.

Współpracujemy  z  uczelniami  wyższymi  (np.:  Politechniką  Rzeszowską,  Wyższą  Szkołą

Informatyki  i  Zarządzania  w  Rzeszowie),  firmami  (np.:  CISCO  KRAKÓW,  MARMA

POLSKIE FOLIE). Uczniowie wyróżniający się w trakcie zajęć lekcyjnych prowadzą zajęcia



z  programowania  i  tematyki  pokrewnej  dla   uczniów  szkół  podstawowych  z  którymi

współpracujemy.






