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1. Organizacja stażu zawodowego. 
 Program stażu skierowany jest do uczniów technikum, którzy chcą rozwijać 

umiejętności zawodowe. Jego treści wykraczają poza podstawę programową oraz program 
nauczania kształcenia w zawodzie technik informatyk.  

Program stażu zawodowego powstał przy współpracy z Firmą „LEO-NET” 
prowadzącą działalność od 2004 roku. Firma oferuje rozwiązania w dziedzinie szeroko 
rozumianej informatyki. Oprócz oferty z zakresu sprzętu informatycznego: komputery 
stacjonarne  i  przenośne wraz z wszelkimi dostępnymi na rynku akcesoriami i urządzeniami 
peryferyjnymi, oprogramowanie, kasy fiskalne; firma LEO-NET świadczy również usługi 
w obszarze odzyskiwania danych, serwisu, naprawy i modernizacji sprzętu komputerowego, 
budowy i administrowania sieciami, wdrażania systemów zarządzania na bazie programów 
firmy Comarch oraz podpisu elektronicznego. 
 
Organizacja stażu zawodowego: 
• czas trwania stażu dla 1 uczestnika wynosi 160 godzin; 
• staż obejmuje 5 dni roboczych w tygodniu, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy; 
• dobowy wymiar czasu pracy nie przekracza 8 godzin, staż nie odbywa się w porze nocnej, 
• stażysta nie może świadczyć pracy w godzinach nadliczbowych; 
• czas trwania stażu uwzględnia przepisy obowiązujące w danym zakładzie pracy; 
• uczniowie mają obowiązek prowadzić elektroniczne dzienniczki stażu, w których powinni 

zapisywać informacje dotyczące stanowiska pracy, zakresu wykonywanych czynności, 
godzin stażu oraz własne wnioski;  

• wzór dzienniczka oraz wzór certyfikatu dla ucznia stanowią załączniki do „Regulaminu 
staży zawodowych”. 

 
2. Cel główny stażu zawodowego. 

 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów w zawodzie technik informatyk 
oraz przygotowanie ich do wejścia na lokalny rynek pracy. Staż zawodowy u  pracodawcy 
wpłynie na podniesienie kompetencji personalnych i społecznych przyszłych pracowników.  

 Uczeń utrwali, wykorzysta i rozszerzy umiejętności zdobyte w szkole poprzez 
wykonywanie zadań w rzeczywistych warunkach pracy na stanowisku w branży IT. Zakres 
prac to: serwisowanie sprzętu komputerowego, projektowanie i realizacja sieci komputerowych 
oraz tworzenie aplikacji internetowych.  
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 Stażysta nabierze umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii 
informatycznych, pozna możliwości rozwoju zawodowego u pracodawcy, aby tym samym stać 
się bardziej atrakcyjnym na konkurencyjnym rynku pracy. 

  Efekty kształcenia: wiedza, umiejętności zawodowe oraz kompetencje personalne  
i społeczne sprawdzane i doskonalone na stażu zawodowym u pracodawcy przygotują ucznia 
do samodzielnego wykonywania zadań zawodowych w przyszłości.  

 

3. Program stażu. 

• program stażu zawodowego został opracowany na podstawie analizy potrzeb szkoły  
w zakresie kształcenia zawodowego w zawodzie technik informatyk; 

• celem stażu zawodowego jest podniesienie praktycznych umiejętności zawodowych oraz 
wskazanie kierunku rozwoju branży IT; 

• staż zawodowy dla uczniów odbywać się będzie w firmie zgodnie z programem; 
• staż zawodowy prowadzony będzie pod kierunkiem opiekunów stażu, którymi są 

wyodrębnieni pracodawcy lub ich pracownicy; 
• program stażu zawodowego obejmuje szeroki zakres materiału, który pozwoli na elastyczny 

dobór zadań przez ucznia; zadania mogą być wykonywane wielokrotnie, pod warunkiem, 
że wykorzystane zostanie inne oprogramowanie, technologie, urządzenia, narzędzia, czy też 
podzespoły; zadania nie muszą być wykonywane w podanej w programie kolejności; 

• podany czas realizacji zadań jest orientacyjny i zależeć będzie od wielu czynników, w tym 
od wykorzystanych technologii; 

• program obejmuje następujące moduły: 
 

ü Formy działalności gospodarczej i administracyjnej firmy. 
ü Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. 
ü Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami 

danych. 
ü Technologie przetwarzania informatycznego. 

 
 W ramach stażu zawodowego należy zrealizować treści programowe z różnych 

modułów. Określone wskaźniki celów szczegółowych wynikają bezpośrednio z rezultatów 
poszczególnych zadań.  

 Po zakończeniu stażu, uczniowie będą merytorycznie i praktycznie przygotowani do 
podjęcia pracy na podobnym stanowisku w branży IT. Pracodawcy przekażą młodym ludziom 
wiedzę dotyczącą funkcjonowania firmy i odnalezienia się na rynku pracy poprzez: 
podnoszenie kwalifikacji zawodowych, samodzielność w działaniu, umiejętność współpracy  
w grupie, dokładność wykonywania powierzonych zadań.  
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4. Umiejętności szczegółowe, które uzyska stażysta. 

 Uczeń w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania 
następujących zadań zawodowych: 
• scharakteryzowanie struktury organizacyjnej firmy; 
• rozróżnienie rodzajów działalności prowadzonej w firmie; 
• poznanie działalności marketingowej firmy; 
• zorganizowanie własnego stanowiska pracy; 
• dobranie konfiguracji sprzętu informatycznego i oprogramowania komputerowego do 

różnych zastosowań według potrzeb; 
• przetestowanie poprawności działania sprzętu komputerowego; 
• przetestowanie poprawności działania oprogramowania; 
• posłużenie się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego; 
• zorganizowanie i wykonanie prac w zakresie usług informatycznych dla użytkowników  

i zleceniodawców; 
• montowanie elementów i podzespołów zgodnie z instrukcją; 
• posłużenie się systemami przetwarzania informacji; 
• archiwizowanie danych użytkowych oraz systemowych; 
• korzystanie z dokumentacji technicznej; 
• posłużenie się programami użytkowymi w celu graficznego przedstawienia danych; 
• obsłużenie lokalnych sieci komputerowych; 
• zaprojektowanie prostej bazy danych na użytek przedsiębiorstwa, posługiwanie się bazami 

danych i systemami przetwarzania informacji w przedsiębiorstwie; 
• tworzenie stron www; 
• hosting stron www; 
• korzystanie z zasobów sieci Internet i poczty elektronicznej; 
• posługiwanie się terminologią zawodową w języku angielskim; 
• korzystanie z instrukcji obsługi programów w języku angielskim.  
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5. Ramowy plan stażu zawodowego. 

Obszar Dział Zakres realizacji zadań Liczba 
godz. 

I 

Formy 
działalności 
gospodarczej  

i administracyjnej 
firmy 

Ø Zapoznanie z programem stażu. 
Ø Szkolenie z zakresu bhp, ppoż., ochrony środowiska  

i ergonomii. 
Ø Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych 

RODO. 
Ø Zapoznanie ze strukturą organizacyjną zakładu. 
Ø Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z 

zasadami ergonomii.  
Ø Określenie  znaczenia prac informatycznych 

w działalności firmy. 
Ø Wprowadzanie danych do systemu, przedstawianie 

wyników przetwarzania informacji i ich 
wykorzystanie. 

16 

II 

Montaż 
i eksploatacja 

systemów 
komputerowych, 

urządzeń 
peryferyjnych 

i sieci 

Ø Montaż i demontaż podzespołów urządzeń 
teleinformatycznych. 

Ø Diagnozowanie urządzeń IT, systemów 
operacyjnych oraz programów komputerowych. 

Ø Diagnozowanie urządzeń mobilnych. 
Ø Instalowanie, konfigurowanie  oraz obsługa 

oprogramowania użytkowego. 
Ø Obsługa programów edycyjnych i bazodanowych. 
Ø Ochrona danych i procesów przetwarzania 

informacji. 
Ø Przywracanie danych z pamięci masowych 

(recovery). 
Ø Trwałe usuwanie danych z pamięci masowych 

(erase). 
Ø Szyfrowanie nośników pamięci masowej. 
Ø Obsługa certyfikatów kwalifikowanych. 
Ø Administrowanie sieciowym systemem operacyjnym 

Windows oraz Linux. 
Ø Zarządzanie domeną. 
Ø Obsługa sieci komputerowych i urządzeń sieciowych 

(router, przełącznik prosty i zarządzalny, karty WiFi 
itd.) . 

Ø Zabezpieczanie sieci kablowych i radiowych. 
Ø Konfigurowanie dysków sieciowych (NAS) 

66 
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Ø Archiwizacja i odtwarzanie danych. 

III 

Programowanie, 
tworzenie i 
administrowanie 
stronami 
internetowymi 
i bazami danych. 
 

Ø Programowanie niskopoziomowe 
Ø Programowanie obiektowe w językach 

kompilowanych (C++, Java). 
Ø Programowanie z wykorzystaniem skryptów po 

stronie użytkownika oraz serwera (JavaScript, PHP 
lub ASP) 

Ø Tworzenie stron WWW w edytorze HTML. 
Ø Tworzenie stron za pomocą programów 

WYSIWYG. 
Ø Obsługa programów grafiki rastrowej i wektorowej.  
Ø Administrowanie bazami danych lokalnymi i 

sieciowymi. 
Ø Umiejętne wdrażanie i pomoc w obsłudze 

programów użytkowych. 
Ø Stosowanie Prawnych wymogów przy projektowaniu 

stron WWW (RODO, prawo autorskie). 

62 

IV 

Technologie 
przetwarzania 
informatycznego 

Ø Czytanie dokumentacji technicznej procesu 
przetwarzania informacji. 

Ø Korzystanie z dokumentacji technicznej i instrukcji 
obsługi programów w języku obcym. 

Ø Planowanie procesów przetwarzania oraz 
optymalizacja wykorzystania zasobów.  

Ø Kontrola poprawności procesu przetwarzania. 
Ø Korzystanie z bibliotek oprogramowania i zbiorów 

danych. 
Ø Stosowanie przepisów prawnych (prawo unijne, 

prawo polskie, znaki towarowe, np. CE)  

16 

Razem 160 

 

6. Szczegółowy plan stażu zawodowego. 

6.1. Obszar I – Formy działalności gospodarczej  i administracyjnej firmy. 

Obszar I – uczeń rozpoczyna staż od zapoznania się z zagadnieniami organizacyjnymi  
i ogólnymi związanymi ze stażem w firmie. Poznaje działalność gospodarczą i administracyjną 
firmy, charakterystykę przedsiębiorstwa oraz strukturę organizacyjną. Uczeń dowie się, jaką 
rolę spełnia dany wydział, w jakim zakresie ma wpływ na działanie firmy i jaką odgrywa w niej 
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rolę. Będzie miał również możliwość zapoznania się z podstawowymi przepisami i 
regulaminami obowiązującymi w przedsiębiorstwie takimi jak: 
• przepisy BHP obowiązujące podczas wykonywania zadań zawodowych powierzonych 

uczniowi; 
• 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 poszczególnych działów; 
• hierarchia służbowa na określonym stanowisku pracy, w tym zakres obowiązków i praw 

pracownika; 
• zasady odpowiedzialności za swoją pracę, w tym podział zadań i zasady współpracy  

w zespole; 
• obieg dokumentacji na stanowisku pracy; 
• tajemnica służbowa z uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych; 
• obszary wykorzystania języka obcego na powierzonym stanowisku pracy; 
• dyrektywy i normy dotyczące produkcji, eksploatacji i napraw komputerów osobistych,  

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

   
Uczeń na tym etapie pozna działy przedsiębiorstwa. Dowie się o zasadach związanych  

z przepływem informacji między nimi. Przykładowe działy to: 
• zarząd firmy; 
• sekretariat; 
• dział księgowości; 
• dział kadr; 
• serwis komputerowy; 
• punkt obsługi klienta; 
• dział produkcyjny; 
• dział projektowo-programowy. 
 

 Pozna ponadto sposób doboru i wykorzystanie  urządzeń  biurowych w firmie. Moduł 
ten stanowi doskonałe wprowadzenie w realia firmy i pozwoli na zapoznanie się zarówno  
z organizacją pracy, jak i z pracownikami. 
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6.2. Obszar II - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń 
peryferyjnych i sieci 

Obszar II – czynności montażowe i konfiguracyjne sprzętu komputerowego i urządzeń 
IT są w obecnym czasie bardzo ważne. Przemawia za tym ilość wykorzystywanych urządzeń 
w przedsiębiorstwach  oraz domach rodzinnych. Masowe ich zastosowanie niejednokrotnie 
wymusza przeprowadzanie napraw, czynności konserwacyjnych, czy też wymiany zużytych 
elementów.    

 Uczeń zapozna się ze sposobem planowania konfiguracji zestawu komputerowego, 
dobierania podzespołów oraz będzie potrafił złożyć z nich gotowy zestaw komputerowy, 
w zależności od potrzeb i zastosowania użytkownika. Zaobserwuje, jak nadzoruje się 
organizacją pracy podczas montażu, a biorąc udział w czynnościach praktycznych, będzie 
umiał samodzielnie przygotować do pracy komputery z oprogramowaniem systemowym 
i narzędziowym. Przygotuje i skonfiguruje urządzenia peryferyjne dostępne w poszczególnych 
działach firmy. Będzie potrafił doradzić klientowi lub pracownikowi w zakresie konfiguracji  
i modernizacji systemów komputerowych urządzeń peryferyjnych. W okresie stażu 
zawodowego uczeń będzie odpowiadać za powierzone mu urządzenia peryferyjne. Będzie 
poddawał je konserwacji i kontroli pracy.  

 Uczeń dowie się o metodach  zabezpieczania, konfigurowania i utrzymywania  
w optymalnej wydajności systemy operacyjne. Będzie mógł wykonywać zadania serwisowe 
polegające na diagnozowaniu i usuwaniu usterek komputera osobistego, urządzeń 
peryferyjnych i systemów operacyjnych (MS Windows, dystrybucje linuksowe np. Ubuntu, 
inne systemy serwerowe). Stażysta pozna narzędzia i metody przywracania/odzyskiwania 
danych z nośników (magnetycznych, optycznych i flash).  

 W obszarze tym uczeń nabierze umiejętności kosztorysowania i wyceniania 
konfiguracji systemów komputerowych oraz ich konserwacji i naprawy. Pozna również 
zagadnienia związane z ochroną środowiska w miejscu pracy (np. recycling, sortowanie 
odpadów, oszczędzanie materiałów itd.).  

 
 Konfigurowanie i administrowanie lokalnymi sieciami komputerowymi to treści 
obejmujące zakres materiału, z którego uczniowie zdają egzamin zawodowy (kwalifikacja 
EE.08). 

 Uczeń pozna schematy wykonania projektu okablowania strukturalnego lokalnej sieci 
komputerowej, a w efekcie będzie samodzielnie mógł wykonać taki projekt. Pozna programy 
do projektowania i wizualizacji sieci. Dobierze urządzenia sieciowe, komputery, medium 
transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej. Będzie 
montować elementy lokalnej sieci komputerowej według projektu i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  
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W firmie stażysta ugruntuje wiedze i umiejętności z zarządzania sieciowymi systemami 
operacyjnymi i urządzeniami sieciowymi. Będzie mógł zaobserwować, jak powinna działać 
taka sieć i kto odpowiada za właściwe jej funkcjonowanie. W sposób praktyczny przybliży 
sobie zasady projektowania i wykonania modernizacji lokalnej sieci komputerowej. Dowie się, 
jak należy administrować zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej. Zobaczy jak  
poprawnie  skonfigurować dostęp do Internetu od usługodawcy. Uczeń pozna mechanizm i 
będzie mógł odpowiednio zabezpieczyć przepływ danych w sieci. Pozna najczęściej 
występujące awarie w sieci kablowej i radiowej. Ponadto będzie mógł obserwować 
organizowanie pracy podczas montażu sieci i jej naprawy, z przestrzeganiem zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Nauczy się posługiwać urządzeniami testującymi sieci. 
Przećwiczy zarabianie wtyczek sieciowych i gniazd. Pozna technologię łączenia 
światłowodów.  

 Dodatkowo zostanie uczniowi przedstawiona i omówiona polityka bezpieczeństwa 
danych osobowych w postaci elektronicznej.  

 
  Realizując zadania z obszaru II uczeń: 
• poznaje przepisy BHP na dedykowanym stanowisku pracy; 
• montuje komputer osobisty z podzespołów;  
• modernizuje i rekonfiguruje komputery osobiste; 
• instaluje i aktualizuje systemy operacyjne i aplikacje; 
• instaluje i konfiguruje sterowniki urządzeń; 
• personalizuje komputer użytkownika w systemie operacyjnym Windows i Linux; 
• opracowuje dokumentację techniczną stanowiska komputerowego; 
• sporządza cennik i kosztorys sprzętu komputerowego; 
• przygotowuje urządzenia peryferyjne komputera osobistego do pracy; 
• wykonuje konserwację urządzeń peryferyjnych komputera osobistego; 
• lokalizuje oraz usuwa uszkodzenia sprzętowe podzespołów komputera osobistego; 
• przeprowadza testy diagnostyczne; 
• odzyskuje utracone dane z nośników; 
• zabezpiecza dane poprzez szyfrowanie; 
• archiwizuje dane na nośnikach zewnętrznych; 
• projektuje sieć lokalną w pomieszczeniu lub pomieszczeniach z wykorzystaniem programu; 
• dobiera właściwe urządzenia; 
• montuje okablowanie strukturalne; 
• wykonuje pomiary okablowania strukturalnego; 
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• aktualizuje i rekonfiguruje serwery sieciowe WWW i BD; 
• konfiguruje i łączy przełączniki lokalnych sieci komputerowych; 
• konfiguruje i łączy routery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang. 
firewall); 

• konfiguruje urządzenia dostępu do lokalnej sieci komputerowej bezprzewodowej WiFi; 
• konfiguruje urządzenia telefonii internetowej; 
• konfiguruje usługi serwerów internetowych. 
 

 
6.3. Obszar III – Tworzenie i modernizacja aplikacji internetowych oraz zarządzanie 

bazami danych. 

Obszar III – ta część obejmuje wiadomości i umiejętności programowe z ostatniej 
kwalifikacji, którą uczniowie kończą egzaminem zawodowym (EE.09). Uczniowie podczas 
stażu zawodowego w tym obszarze poznają języki kompilowane i interpretowane(C++, Java, 
JavaScript, PHP, ASP).  Obecnie w tych środowiskach projektuje i wykonuje się strony 
internetowe, serwisy internetowe oraz systemy zarządzania treścią. Zbudują dynamiczne 
witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów. Poznają skrypty  
i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera.   

W trakcie stażu uczeń ugruntuje wiadomości i umiejętności z obsługi programów 
graficznych i multimedialnych. Będzie projektował i wykonywał elementy graficzne na strony 
internetowe lub materiały poligraficzne takie, jak ulotki reklamowe, plakaty, banery itd. 

 Stażysta pozna metody i praktyki stosowane przy tworzeniu stron WWW. Poszerzy 
wiadomości z administracji aplikacjami i witrynami internetowymi. W sposób praktyczny 
będzie projektował i tworzył bazy danych. W towarzystwie opiekuna może doradzać klientom 
w wyborze szaty graficznej, szablonu czy struktury bazodanowej. Dodatkowo rozszerzy 
umiejętności z obróbki dźwięku i filmu. Pozna inne niż w szkole programy edycyjne. Nauczy 
się zabezpieczać strony internetowe i bazy danych. Wykorzysta w sposób praktyczny polecenia 
SQL. W ramach stworzonej strony internetowej i bazy danych uczeń może konfigurować 
i naprawiać lokalne oraz internetowe bazy danych. Dowie się, jak nadzorować prace 
projektowe i  wykonawcze dotyczące aplikacji internetowych i baz danych. Pozna rynek firm 
zajmujących się hostingiem. Zapozna się z lokalnym rynkiem usług poligraficznych i 
programistycznych. 

 
Realizując zadania z obszaru III uczeń: 
• wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami; 
• testuje i publikuje witryny internetowe; 
• tworzy grafikę rastrową i wektorową oraz animacje jako elementy stron internetowych; 
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• przetwarza i przygotowuje elementy graficzne, obraz i dźwięk do publikacji w Internecie; 
• eksportuje dane na serwer WWW; 
• obsługuje bazę danych na serwerze WWW; 
• tworzy formularze, zapytania i raporty do przetwarzania danych; 
• instaluje systemy baz danych i systemy zarządzania bazami danych; 
• modyfikuje i rozbudowuje struktury baz danych; 
• zarządza kopiami zapasowymi baz danych i ich odzyskiwaniem;  
• publikuje opracowane aplikacje w Internecie;  
• zabezpiecza dostęp do tworzonych treści; 
• korzysta z urządzeń drukujących;  

 
 

6.4. Obszar IV – Stosowanie technologii przetwarzania informatycznego. 

  Obszar IV – umożliwi uczniowi zapoznanie się z dokumentacją techniczną oraz 
instrukcjami programów i oprogramowania w tym: 
• czytania dokumentacji technologicznej procesu przetwarzania informacji; 
• korzystania z dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi programów w języku 

angielskim; 
• planowania procesów przetwarzania oraz optymalizacja wykorzystania zasobów;  
• kontrola poprawności procesu przetwarzania; 
• korzystania z bibliotek oprogramowania i zbiorów danych. 
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7. Treści kształcenia, które uczeń powinien poznać i doskonalić 
podczas stażu zawodowego. 

 
  W dziale zajmującym się serwisem sprzętu komputerowego oraz projektowaniem 
i realizacją lokalnych sieci komputerowych uczeń powinien poznać/doskonalić: 
• techniki kontaktu z klientem, sporządzanie zamówień, proponowanie specyfikacji 

zamówienia na podstawie informacji przekazanych przez klienta; 
• planowanie i ustalanie terminu realizacji zlecenia; 
• ocenę stanu technicznego sprzętu podlegającego serwisowaniu oraz wypełnianie karty 

diagnozy; 
• przestrzeganie tajemnicy zawodowej podczas analizy danych klienta znajdujących się na 

dysku twardym komputera; 
• techniki doboru metody diagnozy uszkodzonego oprogramowania oraz urządzeń  

i podzespołów zestawu komputerowego; 
• techniki doboru oprogramowania do usuwania usterek programowych oraz przyrządów do 

usuwania usterek sprzętowych; 
• organizowanie stanowiska pracy serwisanta zgodnie z zasadami BHP, PPOŻ. oraz 

wymaganiami ergonomii; 
• obsługę przyrządów pomiarowych oraz metod i technik naprawy podzespołów urządzeń 

techniki komputerowej; 
• nowoczesne techniki zabezpieczania systemów komputerowych; 
• nowe trendy w rozwoju urządzeń techniki komputerowej; 
• zasady działania podzespołów oraz urządzeń wchodzących w skład zestawu 

komputerowego;  
• techniki kosztorysowania napraw uszkodzonych komputerów; 
• techniki kosztorysowania montażu zestawów komputerowych. 
• techniki kontaktu z klientem, sporządzanie zamówień, proponowanie specyfikacji 

zamówienia na podstawie informacji przekazanych przez klienta; 
• planowanie i ustalanie terminu realizacji zlecenia; 
• metody i techniki realizacji okablowania strukturalnego sieci komputerowych; 
• metody i techniki pomiaru oraz analizy danych pomiarowych, w celu certyfikacji 

zrealizowanego okablowania sieciowego; 
• obsługę przyrządów pomiarowych umożliwiających pomiary okablowania strukturalnego 

sieci komputerowych; 
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• metody montażu i konfiguracji urządzeń sieciowych przewodowych i radiowych; 
• metody rekonfiguracji urządzeń sieciowych oraz sposoby modernizacji istniejących sieci 

komputerowych; 
• techniki zabezpieczania serwerów, aplikacji internetowych i baz danych. 

 
 W dziale zajmującym się tworzeniem i modernizacją aplikacji internetowych oraz 
zarządzaniem bazami danych, uczeń powinien poznać/doskonalić: 
• techniki kontaktu z klientem, sporządzanie zamówień, proponowanie specyfikacji 

zamówienia na podstawie informacji przekazanych przez klienta; 
• planowanie i ustalanie terminu realizacji zlecenia; 
• nowoczesne techniki projektowania i realizacji elementów graficznych oraz stron WWW; 
• techniki rozbudowy, aktualizacji i publikacji baz danych; 
• zasady przestrzegania tajemnicy zawodowej podczas realizacji projektów klienckich; 
• zasady przestrzegania ustawy o prawie autorskim; 
• techniki kosztorysowania wykonanych usług. 
 

 

8. Kryteria oceny stażu zawodowego. 
 

Szczegółowe kryteria oceny obejmują: 

Ø Ocenę pracy i zachowania stażysty: dokładność, systematyczność, punktualność, 
zaangażowanie w wykonywane zadania, samodzielność w działaniu, itp.  

Ø Ocenę prowadzenia dzienniczka stażu. 
 

Prowadzenie dzienniczka stażu zawodowego: 

Ø Dzienniczek stażu zawodowego stanowi podstawowy dokument zaliczenia stażu. 
Ø Dzienniczek należy prowadzić starannie i na bieżąco.  
Ø Każdy zapis w dzienniczku powinien być potwierdzony czytelnym podpisem/pieczątką 

opiekuna stażu. 
Ø Po zakończeniu stażu, Dzienniczek należy złożyć u zakładowego opiekuna stażu  

w celu wystawienia przez niego oceny. 
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Obowiązujące załączniki: 

Ø Dzienniczek stażu – wzór. 
Ø Certyfikat dla ucznia potwierdzający ukończenie stażu – wzór. 
 

 

 

 

 

Opracowanie: Krzysztof Arbaczewski 
Nauczyciel przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych                               
im. Adama Mickiewicza w Lubaniu 

 
 
 
 
         

Koordynacja: Roman Krawczyński 
Leo-Net, ul. K. Odnowiciela 1a/17, 59-800 Lubań 
 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

Kierownik merytoryczny 

 


