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Kierunki kształcenia
TECH NIK
IN FOR MA TYK

Cha rak te ry sty ka za wo du
r ad mi ni stro wa nie sie ci
r pro gra mo wa nie i te sto wa -

nie opro gra mo wa nia
r wdra ża nie pro gra mów
r opra co wy wa nie i ulep sza -

nie kom pu te ro wych sys te -
mów ope ra cyj nych i apli -
ka cji

r pro jek to wa nie stron www
r skła da nie i kon fi gu ro wa -

nie sprzę tu, pla no wa nie i
pro jek to wa nie wy po sa że -
nia kom pu te ro we go

r pro wa dze nie szko leń

Moż li wość za trud nie nia i
sta no wi ska pra cy ab sol -
wen ta

Tech ni ków in for ma ty ków
za wsze po trze bu je każ da fir -
ma czy to w for mie umo wy o
pra cę, czy umów zle co nych.
Ab sol wen ci kie run ku in for -
ma ty ka mo gą być za trud nie -
ni wszę dzie tam, gdzie po -
trzeb na jest fa cho wa wie dza
in for ma tycz na od in sta lo wa -
nia, uru cha mia nia i pro wa -
dze nia baz da nych lub sys te -
mów opro gra mo wa nia do ba -
dań nad za sto so wa niem
kom pu te rów, ar chi tek tu ry
kom pu te ro wej, pro jek to wa -
nia struk tu ry da nych i ba zy
da nych, sztucz nej in te li gen -
cji i ro bo ty za cji. 

Ab sol went zo sta je bardzo
dobrze przy go to wa ny do roz -
po czę cia wła snej dzia łal no -
ści go spo dar czej. 

Opis kształ ce nia:
Kształ ce nie w za wo dzie

tech nik in for ma tyk ma na
ce lu przy go to wa nie do:
r ob słu gi wa nia lo kal nych

sie ci kom pu te ro wych i
nad zo ro wa nia ich pra cy 

r do bie ra nia kon fi gu ra cji
sprzę tu i opro gra mo wa nia
dla róż nych za sto so wań 

r ad mi ni stro wa nia ba za mi
da nych i sys te ma mi prze -
twa rza nia in for ma cji 

r pro jek to wa nia i za kła da nia
baz da nych i ich opro gra -
mo wa nia apli ka cyj ne go 

r po słu gi wa nia się go to wy -
mi pa kie ta mi opro gra mo -
wa nia użyt ko we go dla po -
wszech nie spo ty ka nych
za sto so wań 

r po słu gi wa nia się opro gra -
mo wa niem gra ficz nym i
mul ti me dial nym,

r pro jek to wa nia gra fi ki i pre -
zen ta cji mul ti me dial nych 

r pro gra mo wa nia 

Tech nik in for ma tyk po -
sia da umie jęt no ści, ta kie
jak:

r spraw ne po słu gi wa nie
się sys te ma mi ope ra cyj ny mi,

r umie jęt ność ob słu gi opro -
gra mo wa nia użyt ko we go,

r umie jęt ność do bo ru kon fi -
gu ra cji sprzę tu i opro gra -
mo wa nia,

r umie jęt ność ob słu gi urzą -
dzeń pe ry fe ryj nych (ska -
ne ry, dru kar ki, plo te ry, ka -
me ry cy fro we),

r umie jęt ność pra cy w sie -
ciach kom pu te ro wych,

r umie jęt ność pro jek to wa -
nia baz da nych i ich opro -
gra mo wa nia,

r zna jo mość pod staw pro -
gra mo wa nia.

TECH NIK BHP

Cha rak te ry sty ka za wo du 
Do za dań ab sol wen ta kie -

run ku tech nik bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy na le ży:
spo rzą dza nie bie żą cej oraz
okre so wej ana li zy sta nu bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
uwzględ nia jąc obo wią zu ją ce
prze pi sy i nor my, usta la nie
zgod no ści od da wa nych do
użyt ku obiek tów z wy ma ga -
nia mi bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy oraz z do ku men -
ta cją pro jek to wą, iden ty fi ko -
wa nie za gro że nia i re du ko -
wa nie ry zy ka za wo do we go,
usta la nie przy czyn i oko licz -
no ści wy pad ków, spo rzą -
dza nie do ku men ta cji po wy -
pad ko wej, oce nia nie eko no -
micz nych skut ków za gro -
żeń. Po nad to specjalista ds.
BHP prze pro wa dza szko le -
nia bhp dla nowo
zatrudnionych osób. W
sytuacjach za gro że nia ży cia
i zdro wia pra cow ni ków
może wstrzy mać pra cę urzą -
dzeń w zakładzie.

Moż li wość za trud nie nia i
sta no wi ska pra cy ab sol -
wen ta

Ab sol wen ci, po ukoń cze -
niu kie run ku tech nik bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy,
mo gą być za trud nie ni we
wszyst kich przed się bior -
stwach, in sty tu cjach i za kła -
dach pra cy, w któ rych wy -
ma ga ny jest nad zór wa run -
ków bez pie czeń stwa i hi gie -
ny pra cy, jak rów nież mo gą
pro wa dzić wła sną dzia łal -
ność go spo dar czą ja ko spe -
cja li ści ds. BHP.

W wy ni ku kształ ce nia w
za wo dzie tech nik bhp ab -
sol went bę dzie po tra fił:
r spo rzą dzać bie żą ce i okre -

so we ana li zy sta nu bez pie -
czeń stwa;

r for mo wać pro po zy cje
przed się wzięć ma ją cych
na ce lu po pra wę sta nu
bez pie czeń stwa;
r roz wią zy wać bie żą ce

pro ble my tech nicz ne i or ga -
ni za cyj ne w za kła dzie pra cy

z bez pie czeń stwem pra cy i
er go no mią;
r oce niać wy twa rza ne wy ro -

by pod wzglę dem bez pie -
czeń stwa i er go no mii;

r iden ty fi ko wać za gro że nia
oraz oce niać i re du ko wać
ry zy ko za wo do we wy stę pu -
ją ce w śro do wi sku pra cy;

r usta lać oko licz no ści i
przy czy ny wy pad ków,
spo rzą dzać do ku men ta cję
po wy pad ko wą oraz for mo -
wać od po wied nie wnio ski
pro fi lak tycz ne;

r pro wa dzić re jestr i prze -
cho wy wać do ku men ta cję
do ty czą cą wy pad ków przy
pra cy;

r kon tro lo wać stan bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy;

r pro wa dzić szko le nia w za -
kre sie bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy;

r ko rzy stać z roż nych źró deł
in for ma cji oraz do radz twa
spe cja li stycz ne go;

r pro wa dzić dzia łal ność go -
spo dar czą;

Pro gram na ucza nia obej -
mu je przed mio ty:

r pod sta wy me cha ni ki, kon -
struk cji bu do wy ma szyn i
ry sun ku tech nicz ne go

r tech ni ki wy twa rza nia z
ma te ria ło znaw stwem

r pod sta wy sta ty sty ki, eko -
no mi ki i or ga ni za cji

r tok sy ko lo gia
r pod sta wy er go no mii i fi -

zjo lo gii pra cy
r pod sta wy psy cho lo gii i so -

cjo lo gii
r praw na ochro na pra cy
r tech nicz ne bez pie czeń -

stwo pra cy
r ana li za i oce na za gro żeń
r szko le nie i po pu la ry za cja

za gad nień bhp

r ochro na na tu ral na śro do -
wi ska i ochro na ppoż

r użyt ko wa nie kom pu te ra.

ASY STENT OSO BY
NIE PEŁ NO SPRAW NEJ

Asy stent Oso by Nie peł no -
spraw nej współ pra cu je z
oso bą nie peł no spraw ną, jej
ro dzi ną, pra cow ni kiem so -
cjal nym, pe da go giem, psy -
cho lo giem, re ha bi li tan tem i
in ny mi spe cja li sta mi w ce lu
włą cze nia pod opiecz ne go w
ży cie spo łecz ne w ob sza rze
re ha bi li ta cji, edu ka cji i do -
sko na le nia za wo do we go, za -
trud nie nia, cza su wol ne go,
usług i świad czeń.

Miej scem pra cy Asy sten ta
jest śro do wi sko za miesz ka -
nia oso by nie peł no spraw nej.

Tre ści kształ ce nia:
Kształ ce nie do za wo du

Asy stent Oso by Nie peł no -
spraw nej ma cha rak ter in ter -
dy scy pli nar ny. Pro gram
kształ ce nia za wie ra 6 blo -
ków pro gra mo wych. Pierw -
szym z nich jest blok na uk
spo łecz nych: czy li psy cho lo -
gii, pe da go gi ki, so cjo lo gii,
kul tu ro znaw stwa, psy cho te -
ra pii i psy cho pa to lo gii, po li -
ty ki spo łecz nej, wy bra nych
za gad nień z me to do lo gii i
me to dy ki pra cy so cjal nej, ak -
sjo lo gii. Dzia ła nie Asy sten ta
Oso by Nie peł no spraw nej po -
win no opie rać się na pra wie
stąd w pro gra mie uję to za -
gad nie nia praw ne po zwa la -
ją ce po znać pod sta wo we po -
ję cia praw ne, sys tem pra wa,
praw ne pod sta wy po mo cy
spo łecz nej, ochro ny zdro wia
oraz za trud nie nia i re ha bi li -
ta cji osób nie peł no spraw -

nych. W pro gra mie znaj du je
się rów nież blok za wie ra ją cy
za gad nie nia me dycz ne oraz
przed mio ty zwią za ne z re ha -
bi li ta cją w od nie sie niu do
róż nych grup osób nie peł no -
spraw nych. Słu cha cze opa -
no wu ją pod sta wy ję zy ka mi -
go we go.

Ce chą kształ ce nia do te go
za wo du jest na prze mien ność
kształ ce nia teo re tycz ne go i
prak tycz ne go. Bo ga ta ofer ta
za jęć prak tycz nych i prak tyk
za wo do wych umoż li wia
zdo by wa nie do świad czeń
oraz jest ele men tem ini cju ją -
cym pro ces kształ to wa nia się
toż sa mo ści za wo do wej.

Ab sol went bę dzie po siadł
na stę pu ją ce umie jęt no ści
za wo do we:

r roz po zna wać o ana li zo wać
sy tu ację spo łecz ną oraz
wa run ki ży cia oso by nie -
peł no spraw nej,

r roz po zna wać symp to my
za bu rzeń psy cho fi zycz -
nych i udzie lać pierw szej
po mo cy w sta nach za gro -
że nia ży cia i zdro wia,

r współ pra co wać z oso bą
nie peł no spraw ną i ze spo -
łem spe cja li stów w re ali za -
cji in dy wi du al ne go pro gra -
mu po mo cy i re ha bi li ta cji,

r opra co wy wać i re ali zo wać
plan współ dzia ła nia z oso -
bą nie peł no spraw ną,

r do ra dzać i po ma gać oso bie
nie peł no spraw nej w za -
spa ka ja niu pod sta wo wych
po trzeb i roz wią zy wa niu
pro ble mów,

r wy ko ny wać pod sta wo we
za bie gi pie lę gna cyj ne,

r sto so wać za sa dy zdro we go
sty lu ży cia,

r wy ko rzy sty wać moż li wo -
ści ro dzi ny i śro do wi ska
sprzy ja ją ce usa mo dziel nie -
niu i in te gra cji spo łecz nej
oso by nie peł no spraw nej,

r za chę cać i po ma gać oso bie
nie peł no spraw nej w ko -
rzy sta niu z ofert edu ka cyj -
nych, kul tu ral nych, spor -
to wych i tu ry stycz nych,

r po ma gać oso bie nie peł no -
spraw nej w za ła twia niu
spraw urzę do wych, pro -
wa dze niu ko re spon den cji i
go spo da ro wa niu środ ka mi
pie nięż ny mi,

r współ pra co wać z in sty tu -
cja mi, or ga ni za cja mi, spe -
cja li sta mi i in dy wi du al ny -
mi oso ba mi,

r prze strze gać prze pi sów
bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy, ochro ny prze ciw po -
ża ro wej oraz ochro ny śro -
do wi ska pod czas wy ko ny -
wa nia za dań za wo do wych.

Moż li we miej sca pra cy to:
miej sce za miesz ka nia oso -

by nie peł no spraw nej,
sto wa rzy sze nia i fun da cje

dzia ła ją ce na rzecz osób nie -
peł no spraw nych, Ośrod ki
Po mo cy Spo łecz nej  pro wa -
dzą ce dzia ły usług opie kuń -
czych, Szpi ta le, Ho spi cjua,
Ośrod ki Opie kuń czo -Lecz ni -
cze, Po wia to we Cen tra Po -
mo cy Ro dzi nie.

UZU PEŁ NIA JĄ CE 
LI CEUM 
OGÓL NO KSZTAŁ CĄ CE

Cha rak te ry sty ka: Uzu peł -
nia ją ce li ceum ogól no kształ -
cą ce (dwu let nie) przy go to -
wu je ab sol wen tów za sad ni -
czych szkół za wo do wych do
uzy ska nia śred nie go wy -
kształ ce nia ogól no kształ cą -
ce go

Okres na uki: 2 la ta.

Per spek ty wy kształ ce nia:
Ab sol wen ci li ceum mo gą
kon ty nu ować dal szą na ukę
w szko łach wyż szych lub
szko łach po li ce al nych uzy -
sku jąc do dat ko we kwa li fi ka -
cje za wo do we.

Pro gram na ucza nia obej -
mu je na stę pu ją ce przed mio -
ty:
r Ję zyk pol ski
r Ję zyk ob cy (an giel ski, nie -

miec ki, ro syj ski) - do wy -
bo ru

r Hi sto ria
r Ma te ma ty ka
r Wie dza o spo łe czeń stwie
r Fi zy ka z astro no mią
r Bio lo gia
r Che mia
r Geo gra fia
r Tech no lo gia in for ma cyj na
r Pod sta wy przed się bior czo -

ści


