
 

 

PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU 

KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO  

DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK - STAŻ 

 
1) Cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności, w tym przygotowujące do egzaminu 

zawodowego), które osiągnie stażysta,  

Stażysta kształcący się w zawodzie technik informatyk po odbyciu stażu powinien posiadać 
kwalifikacje i umiejętności pozwalające mu na realizację następujących zadań zawodowych:  

 Organizowanie stanowiska pracy 

 Określenie działalności gospodarczej i administracyjnej firmy  

 Konfigurowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania  

 Obsługa oprogramowania używanego w firmie  

 Organizacja i wyposażenie przedsiębiorstwa na potrzeby przetwarzania informacji  

 Stosowanie technologii przetwarzania informatycznego  

 Projektowanie i programowanie  

 

2) Zakres obowiązków stażysty  

 Realizacja zadań zawodowych zawartych w harmonogramie stażu 

 Prowadzenie dzienniczka stażu wraz z monitoringiem realizacji zadań potwierdzonym 
przez opiekuna w miejscu odbywania stażu 

 Przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ, dbanie o majątek firmy oraz stosowanie się do 

regulaminów i zarządzeń obowiązujących w miejscu odbywania stażu 

 

3) Treści edukacyjne, 

1. Zagadnienia organizacyjne i ogólne związane ze stażem  

 Przepisy BHP obowiązujące podczas wykonywania zadań zawodowych powierzonych 
pracownikowi działu ICT. 

 Organizacja i wyposażenie stanowiska montażowego i serwisowego oraz stanowiska 
biurowego do pracy z komputerem.  

 Zasady dotyczące ergonomii stanowiska pracy, ochrony środowiska i ochrony 
przeciwpożarowej. 

 Organizacja pracy przedsiębiorstwa z uwzględnieniem specyfiki działów ICT. 

 Hierarchia służbowa na określonym stanowisku pracy. Zakres obowiązków i praw 
pracownika. 

 Zasady odpowiedzialności za swoja pracę. Podział zadań i zasady współpracy w 
zespole. 

 Obieg dokumentacji na stanowisku pracy. 

 Tajemnica służbowa z uwzględnieniem zagadnień ochrony danych osobowych. 

 Obszary wykorzystania języka obcego na powierzonym stanowisku pracy. 

 Zasady gospodarki odpadami szkodliwymi i niebezpiecznymi występującymi na 
stanowiskach ICT. 

 Dyrektywy i Normy dotyczące produkcji, eksploatacji i napraw komputerów 



 

osobistych, w tym zagadnienia zgodności komputerów osobistych z normami 
elektromagnetycznymi (CE). 

 
2. Przygotowanie stanowiska komputerowego i urządzeń peryferyjnych do pracy 

 Oznaczenia i opisy podzespołów komputerowych. 

 Różne typy sprzętu ICT w przedsiębiorstwie.  

 Parametry techniczne podzespołów komputerowych. 

 Dokumentacja techniczna urządzeń techniki komputerowej. Specyfikacja, instrukcja 
obsługi, własna dokumentacja sprzętu. 

 Zasady naprawy i konserwacji urządzeń techniki komputerowej. 

 Diagnostyka komputera osobistego. 

 Wymiana podzespołów. Montaż zestawu komputerowego z podzespołów.  

 Instalacja systemu operacyjnego na stacji roboczej (Windows, Linux). 

 Aktualizacja systemu operacyjnego. 

 Rejestr systemu. 

 Uruchamianie, konfiguracja i zrządzanie systemem operacyjnym ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnienia zabezpieczania  systemu i kopii zapasowych. 

 Zarządzanie dyskami i partycjami. 

 Diagnostyka systemu operacyjnego. 

 Usuwanie usterek systemu operacyjnego. 

 Instalacja sterowników urządzeń peryferyjnych. 

 Instalacja i konfiguracja urządzeń peryferyjnych. 

 Obsługa zasobów (foldery, pliki). 

 Aplikacje systemowe.  

 Instalowanie i usuwanie aplikacji. 

 Programy użytkowe i narzędziowe. 

 Problematyka ochrony przed wirusami i włamaniami. 
 

3. Montaż i obsługa lokalnych sieci komputerowych 

 Struktura sieci lokalnej w przedsiębiorstwie. 

 Media i urządzenia sieci lokalnej oraz urządzenia dostępowe w strukturze sieci 
firmowej.  

 Zagadnienia ciągłości pracy urządzeń sieci – w tym rodzaje i dobór UPS oraz systemy 
zasilania w serwerach. System zasilania sieci komputerowej. 

 Urządzenia diagnostyczne i narzędzia pomiarowe. Narzędzia montera instalacji 
okablowania strukturalnego.  

 Rodzaje testów i pomiarów infrastruktury sieciowej. 

 Naprawy i testy elementów okablowania strukturalnego LAN w przedsiębiorstwie. 

 Konfiguracja urządzeń aktywnych dostępnych w sieci lokalnej lub konfiguracja z 
użyciem programów-symulatorów. 

 Metody i urządzenia komunikacji internetowej z elementami obsługi urządzeń 
telefonii internetowej. 

 Zasada zabezpieczania infrastruktury sieciowej i aktualizowania oprogramowania 
urządzeń sieciowych. 

 Metody zabezpieczania przed atakami sieciowymi – w tym rodzaje oprogramowania 
zabezpieczającego zasoby sieciowe. 

 Programy do administracji lokalnymi sieciami komputerowymi. 

 Zadania i funkcje ruterów i przełączników zarządzalnych. 

 Routing i sieci wirtualne w przedsiębiorstwie. 



 

 Zabezpieczanie i archiwizacja zasobów sieciowych. 

 Sieciowe systemy operacyjne - Windows Server, Linux, i inne.. 

 Zadania i miejsce serwerów w sieci przedsiębiorstwa. 

 Instalacja serwera i konfiguracja serwera. 

 Konta i profile użytkowników w systemach sieciowych. 

 Zasady zabezpieczeń dla domeny i jednostki organizacyjnej. 

 Zadania i narzędzia administracyjne systemu serwerowego. 

 Uprawnienia NTFS i przydziały dyskowe w zarządzaniu siecią. 
 

4.Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz ich obsługa 

 Zasada wykonywania aplikacji po stronie klienta i serwera. 

 Systemy zarządzania treścią. 

 Rodzaje technologii i języków programowania właściwych do 
 budowy aplikacji realizujących zadania po stronie klienta i serwera. 

 Współpraca aplikacji z internetową bazą danych. 

 Pobieranie, przekazywanie danych do internetowej bazy danych. 

 Metody uwierzytelniania z wykorzystaniem internetowej bazy danych. 

 Dynamiczne zarządzanie treścią i multimediami. 

 Konfiguracja internetowych baz danych na potrzeby aplikacji internetowych. 

 Testowanie aplikacji internetowych wykonywanych po stronie serwera. 

 Bezpieczeństwo aplikacji wykonywanych po stronie serwera. 

 Konfiguracja serwerów i przeglądarek pod obsługę aplikacji internetowych. 

 Tworzenie, konfiguracja i kontrola bazy danych. 

 Frameworki. 

 Zasady tworzenia witryn internetowych. 

 

4) Harmonogram realizacji stażu zawodowego.  

Liczba godzin stażu – 150 h (czas stażu 4 tygodnie – 20 dni) 
Zadania zawodowe zawarte w harmonogramie mogą być realizowane w dowolnej 
kolejności, w zależności od bieżących potrzeb pracodawcy i jego możliwości. 
Tydzień 1 

w zakresie organizowania stanowiska pracy 
• Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska. 
• Stosowanie podręcznego sprzętu i środków gaśniczych. 
• Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. 
• Organizowanie stanowiska informatycznego zgodnie z zasadami ergonomii. 
• Rozpoznawanie czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w procesie 

pracy. 
• Stosowanie zasad współpracy w zespole. 
• Przestrzeganie przepisów, regulaminów i zasad obowiązujących pracowników 

firmy. 

 w zakresie form działalności gospodarczej i administracyjnej firmy 

• Określenie struktury organizacyjnej firmy i charakteru jej działalności. 
• Określenie miejsca i zaznaczenia prac informatycznych w działalności firmy. 
• Przetwarzanie informacji na podstawie danych wejściowych. 



 

• Wprowadzenie danych do systemu, przedstawienie wyników przetwarzania 
informacji i ich wykorzystanie. 

Tydzień 2 

w zakresie konfigurowania sprzętu komputerowego i oprogramowania  

• Instalowanie i uruchomienie oprogramowania komputerowego użytkowego. 
• Eksploatacja sprzętu komputerowego w firmie (montaż zestawu komputerowego, 

naprawa, konserwacja i obsługa serwisowa). 
•  

w zakresie obsługi oprogramowania użytkowego w firmie  
 

• Obsługa oprogramowania systemowego i użytkowego stosowanego w firmie,  
• Ochrona danych, programów i procesów przetwarzania informacji.  

Tydzień 3 

w zakresie organizacji i wyposażenia przedsiębiorstwa na potrzeby przetwarzania 
informacji 

• Określenie zakresu prac prowadzonych w firmie. 
• Wykorzystywanie technicznych środków do zbierania informacji przeznaczonych 

do przetwarzania. 
• Wykorzystywanie sieci Internet w działalności firmy. 
• Obsługa lokalnych sieci komputerowych.  
• Administrowanie systemami informatycznych oraz archiwizowanie danych.  

w zakresie stosowania technologii przetwarzania informatycznego 

• Czytanie dokumentacji technologicznej procesu przetwarzania informacji. 
• Planowanie procesów przetwarzania oraz optymalizacja wykorzystania zasobów. 
• Kontrola poprawności procesu przetwarzania. 
• Korzystanie z bibliotek oprogramowania i zbiorów danych. 
•  

Tydzień 4 

w zakresie projektowania i programowania 

• Wybieranie odpowiedniego wariantu rozwiązania danego problemu 
programistycznego. 

• Określenie elementów procesu projektowania, programowania i uruchamiania 
programów komputerowych i systemów przetwarzania danych. 

• Organizowanie pracy projektantów i programistów na stanowiskach 
komputerowych. 

•  Obsługa programów do wspomagania procesu projektowaniami programowania. 

 

5) Predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne stażysty 

Predyspozycje psychofizyczne: 
• zainteresowania elektroniką i techniką komputerową, 



 

• zdolności do nauk ścisłych, 
• dobra sprawność manualna, 
• spostrzegawczość, 
• zdolność przewidywania skutków decyzji, 
• dokładność i systematyczność, 
• jasne i precyzyjne formułowanie myśli, 
• dobra koncentracja uwagi, 
• chęć ciągłego rozwoju i samokształcenia, 
• podatność na innowacje. 

Predyspozycje zdrowotne: 

 ogólnie dobry stan zdrowia 

 pełna sprawność ruchowa kończyn górnych 

 brak zaburzeń koordynacji wzrokowo-ruchowej dużego stopnia 

 brak zaburzeń w zakresie wzroku i słuchu dużego stopnia 
brak zaburzeń nerwicowych 

 

6) Dotychczasowe kwalifikacje zawodowe stażysty  

Kwalifikacje zgodne z poziomem edukacji ucznia w zakresie treści zawodowych 

realizowanych w ramach kwalifikacji 

 

7) Poziom wykształcenia stażysty 

gimnazjalny 

 

8)  Wyposażenia stanowiska pracy stażysty podczas odbywania stażu zawodowego  

Praktyka zawodowa powinna odbywać się w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących 

się tworzeniem i wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego lub prowadzących 

serwis sprzętu komputerowego. Uczniowie powinni mieć możliwość instalowania, 

uruchamiania i konserwacji sprzętu komputerowego oraz prowadzenia baz danych lub 

systemów oprogramowania użytkowego. 

Plan i organizację zajęć do zrealizowania w ramach praktyki należy dostosować do 

możliwości danego przedsiębiorstwa, mając na uwadze realizację założonych w programie 

celów kształcenia. 

Przewidziana programem nauczania praktyka zawodowa powinna odbywać się na 

stanowiskach, na których w przyszłości będzie pracowała technik informatyk, a w 

szczególności administratora, projektanta czy programisty.  

W przedsiębiorstwach sprzedających sprzęt komputerowy, użytkujących komputery lub 

prowadzących punkty serwisowe sprzętu komputerowego, uczniowie powinni mieć 

możliwość konfigurowania stanowisk komputerowych, konfigurowania sieci, testowania i 

diagnozowania sprzętu komputerowego oraz rozbudowywania i unowocześniania 

zestawów komputerowych poprzez wymianę elementów. Praktyka powinna stwarzać 

możliwość poznania praktycznych zastosowań informatyki i organizacji prac 



 

informatycznych w przedsiębiorstwach podczas wykonywania prac na rzecz użytkowników 

lub zleceniodawców. 

 

9) Procedury wdrażania do pracy stażysty 

 Przed przystąpieniem do pracy uczniowie powinni zostać zapoznani z przepisami i 
procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej 
obowiązującymi w firmie oraz skutkami ich nieprzestrzegania. Ponadto podejmując 
pracę na różnych stanowiskach powinni odbyć szkolenie stanowiskowe w zakresie 
obsługi występujących tam urządzeń oraz podejmowanych działań, za szkolenie 
odpowiada opiekun stażysty lub wskazana przez niego osoba nadzorująca pracę 
stażysty na danym stanowisku.  
Za wstępne wprowadzenie ucznia do realizacji stażu jest odpowiedzialny opiekun 

ucznia w miejscu realizacji stażu lub wyznaczona przez niego osoba. 

 W trakcie realizacji stażu zawodowego uczniowie powinni obserwować czynności 

zawodowe pracowników, następnie wykonywać zadania pod kierunkiem instruktora, a 

w dalszej części stażu, po uzyskaniu doświadczenia zawodowego, uczniowie mogą 

samodzielnie realizować powierzone im zadania na określonych stanowiskach pracy. 

 Uczniowie powinni odbywać staż zawodowy w ubiorach ochronnych, jeśli obowiązują 

w danej firmie. Stroje do pracy powinny zostać zapewnione przez pracodawcę - obiekt, 

w którym odbywa się staż. 

 W trakcie odbywania stażu w poszczególnych działach obiektu, nadzór nad uczniem 

sprawuje opiekun lub inny pracownik firmy wyznaczony do tego celu przez opiekuna, 

którego wyznacza kierownik obiektu. 

 

10) Procedury monitorowania stopnia realizacji treści i celów edukacyjnych; 

Potwierdzeniem realizacji programu stażu jest dziennik, który każdy z uczniów zobowiązany 

jest prowadzić zapisując w nim informacje dotyczące obserwowanego stanowiska pracy, lub 

stanowiska na jakim wykonywał powierzone mu zadania, czasu odbywanego stażu  oraz 

własne wnioski. Dokonywane zapisy powinny być sprawdzone i potwierdzone przez osobę 

odpowiedzialną za realizację programu stażu lub pracownika firmy, nadzorującego ucznia w 

danym dniu. 

Sprawdzanie umiejętności uczniów powinno odbywać się przez cały okres realizacji stażu na 

podstawie obserwacji pracy ucznia, sposobu wykonywania poleceń i zadań zawodowych, 

organizowania stanowiska pracy, przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 

jakości i kreatywności wykonywanej pracy, umiejętności posługiwania się programami 

komputerowymi – bieżące notatki i spostrzeżenia opiekun stażysty w miejscu pracy omawia z 

uczniem na cotygodniowych spotkaniach. 

W miarę możliwości opiekun stażysty powinien indywidualizować odbywanie stażu przez: 

 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia z 
uwzględnieniem konieczności wdrażania go do systematyczności, dokładności i 



 

odpowiedzialności za wykonanie powierzonego zadania oraz specyfiki firmy 

 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia, 
jego poziomu zdolności i zainteresowań 

   indywidualizacja z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 

 

 

 


