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1. Organizacja stażu zawodowego
Poniższy program stażu zawodowego wykracza poza program nauczania 

zatwierdzony przez dyrektora szkoły oraz podstawę programową w zawodzie 
technik informatyk i ma za zadanie rozszerzyć umiejętności praktyczne, zdobywane 
w ramach kształcenia programowego, o umiejętności wykraczające poza ramy 
określone dla praktyki zawodowej.

Program powstał przy współpracy z Firmą Handlowo-Usługową 
„LANBIT” prowadzącą działalność od 2003 roku. Jest to firma informatyczna 
zajmująca się sprzedażą oraz serwisem sprzętu komputerowego i urządzeń 
fiskalnych. Do podstawowego zakresu prowadzonej działalności należą usługi  
z zakresu instalacji i konfiguracji sieci komputerowych LAN i WiFi oraz instalacji, 
wdrażania i serwisowania oprogramowania finansowo-księgowego w firmach  
i biurach rachunkowych.

Organizacja stażu zawodowego:

• czas trwania stażu dla 1 uczestnika wynosi 160 godzin,
• staż obejmuje 5 dni w tygodniu, w dni robocze, poza dniami ustawowo wolny-

mi od pracy,
• staż nie odbywa się w porze nocnej,
• dobowy wymiar czasu pracy nie przekracza 8 godzin,
• stażysta nie może świadczyć pracy w godzinach nadliczbowych,
• czas trwania staży uwzględnia przerwy wynikające z przepisów obowiązują-

cych w danym
• zakładzie pracy,
• uczniowie mają obowiązek prowadzić 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.
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2. Cel główny stażu zawodowego

Celem głównym programu stażu zawodowego dla uczniów jest podniesienie 
jakości kształcenia zawodowego na poziomie technika informatyka. Program stażu 
zawodowego pozwoli osiągnąć cele kształcenia zawodowego, lepiej przygotować 
do wykonywania zadań zawodowych oraz aktywnego funkcjonowania na rynku 
pracy. Uczeń udoskonali umiejętności i nawyki zdobyte w szkole poprzez ich 
korelację z rzeczywistymi warunkami pracy w na przykład nowoczesnym 
przedsiębiorstwie informatycznym świadczącym usługi z zakresu serwisu sprzętu 
komputerowego, projektowania i realizacji sieci komputerowych oraz aplikacji 
internetowych.

W zadaniach zawodowych w rzeczywistym procesie pracy uczeń pozna  
i wykorzysta innowacyjne techniki i technologie informatyczne. Nowoczesne 
warunki pracy, kontakt z realiami przedsiębiorstwa przybliżą ucznia do aktywnego 
funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Staż zawodowy u pracodawcy 
wpłynie na wzrost poziomu wiedzy i umiejętności oraz podniesienie kompetencji 
personalnych i społecznych w zawodzie technik informatyk. 

Program stażu zawodowego u pracodawcy wspomoże rozpoznanie możliwości 
rozwoju zawodowego ucznia w dziedzinie informatyki i pozwoli uczniowi na 
rozpoznanie swoich predyspozycji, dzięki czemu będzie mógł stwierdzić, czy 
swoją dalszą drogę rozwoju ukierunkuje na urządzenia techniki komputerowej czy 
na sieci komputerowe, bądź aplikacje internetowe i bazy danych, a w szczególności 
wpłynie na:

• podniesienie jakości kształcenia zawodowego na poziomie technika informa-
tyka

• utrwalenie i doskonalenie umiejętności i nawyków nabytych w szkolnym 
kształceniu zawodowym

• przybliżenie uczniom rzeczywistych warunków pracy w nowoczesnych przed-
siębiorstwach informatycznych

• opanowanie umiejętności wykorzystywania innowacyjnych technik i technolo-
gii informatycznych

• poznanie możliwości rozwoju zawodowego u pracodawcy 
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• podniesienie kompetencji personalnych i społecznych wobec pracy w zawo-
dzie technik informatyk, a w szczególności nawyku kształcenia się przez całe 
życie, aby być cały czas atrakcyjnym na rynku pracy.

Zestaw efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji 
personalnych i społecznych sprawdzanych i doskonalonych na stażu zawodowym 
u pracodawcy lepiej przygotuje ucznia do samodzielnego wykonywania zadań 
zawodowych w przyszłości. 
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3. Organizacja stażu

• program stażu zawodowego opracowany został na podstawie analizy potrzeb 
szkół w zakresie kształcenia zawodowego w zakresie specjalności technik in-
formatyk;

• celem stażu zawodowego jest podniesienie umiejętności praktycznych wymaga-
nych w trakcie kształcenia zawodowego, wskazanie kierunku rozwoju branży;

• staż zawodowy dla uczniów odbywać się będzie w firmie zgodnie z progra-
mem;

• staż zawodowy prowadzony będzie pod kierunkiem opiekunów stażu, którymi 
są wyodrębnieni pracodawcy lub ich pracownicy;

• program stażu zawodowego obejmuje szeroki zakres materiału pozwalający na 
elastyczny dobór zadań przez ucznia;

• przykładowe zadania mają pokazać, w jakim kierunku powinna przebiegać 
praktyka oraz wskazywać minimalny poziom ćwiczeń i typologie zadań do 
wykonania przez ucznia. Firmy informatyczne są bardzo dynamicznymi przed-
siębiorstwami i niektórych działań nie można z góry zaplanować, dlatego kon-
kretne zadania mogą pojawić się dopiero podczas realizacji stażu zawodowego;

• niektóre zadania mogą być wykonywane wielokrotnie, pod warunkiem, że wy-
korzystane zostanie inne oprogramowanie, technologie, urządzenia, narzędzia, 
czy podzespoły, zadania nie muszą być wykonywane w podanej w programie 
kolejności;

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

• program obejmuje następujące moduły:
1) Formy działalności gospodarczej i administracyjnej firmy.

2) Czynności montażowe i konfigurowanie sprzętu komputerowego oraz 
oprogramowania.

3) Konfigurowanie i administrowanie lokalnymi sieciami komputerowymi.

4) Tworzenie i administracja aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

5) Stosowanie technologii przetwarzania informatycznego.
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Należy zadbać, aby w ramach stażu zawodowego zrealizować możliwie 
dużo treści programowych z różnych modułów. Określone wskaźniki celów 
szczegółowych wynikają bezpośrednio z rezultatów poszczególnych zadań. 
Zdobyta podczas stażu wiedza powinna zostać przekazana uczniom w ten 
sposób, aby po zakończeniu stażu zawodowego byli lepiej przygotowani do pracy  
w firmach nie tylko pod względem merytorycznym, ale także wykształcili w sobie 
cechy pożądane przez pracodawców, takie jak ciągłe podnoszenie kwalifikacji, 
kultura osobista, analityczne myślenie, czy samodzielność oraz praktyczne odbycie 
w środowisku pracy. 
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4. Umiejętności szczegółowe, które uzyska uczeń.

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 komputero-

wego 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 użyt-

kowników i zleceniodawców;
• montowanie elementów i podzespołów zgodnie z instrukcją;
• posłużenie się systemami przetwarzania informacji;
• archiwizowanie danych użytkowych oraz systemowych;
• skorzystanie z dokumentacji technicznej;
• posłużenie się programami użytkowymi w celu graficznego przedstawienia da-

nych;
• obsłużenie lokalnych sieci komputerowych;
• zaprojektowanie prostej bazy danych na użytek przedsiębiorstwa, posłużenie 

się bazami danych i systemami przetwarzania informacji w przedsiębiorstwie;
• tworzenie stron WWW;
• przeprowadzanie hostingu dla 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

godzin

I Rozpoczęcie stażu

• Zapoznanie z harmonogramem stażu.
• Szkolenie z zakresu bhp, ppoż., ochrony śro-

dowiska i ergonomii.
• Zapoznanie ze strukturą organizacyjną za-

kładu, regulaminem wewnętrznym i z prze-
pisami BHP, ochrony przeciwpożarowej 
oraz ochrony środowiska, obowiązującymi 
w zakładzie.

• Zapoznanie z działami, w których uczniowie 
będą odbywać staż.

• Organizowanie stanowiska informatycznego 
zgodnie z zasadami ergonomii. 
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II

Formy 
działalności 
gospodarczej i 
administracyjnej 
firmy

• Określanie struktury organizacyjnej firmy  
i charakteru jej działalności.

• Określanie miejsca i znaczenia prac infor-
matycznych w działalności firmy.

• Przetwarzanie informacji na podstawie da-
nych wejściowych. 

• Wprowadzanie danych do systemu, przed-
stawianie wyników przetwarzania informa-
cji i ich wykorzystanie.

8

III

Czynności 
montażowe i 
konfigurowanie 
sprzętu 
komputerowego 
oraz 
oprogramowania

• Montaż i demontaż elementów i podzespo-
łów zgodnie z instrukcją i schematem

• Instalowanie i obsługa oprogramowania 
użytkowego w firmie. 

• Ochrona danych, programów i procesów 
przetwarzania informacji

• Eksploatacja sprzętu komputerowego w fir-
mie (montaż zestawu komputerowego, na-
prawa, konserwacja i obsługa serwisowa).

40
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IV

Konfigurowanie i 
administrowanie 
lokalnymi 
sieciami 
komputerowymi

• Ocena stanu technicznego sieci komputero-
wych i urządzeń.

• Obsługa lokalnych sieci komputerowych.
• Systemy zabezpieczeń sieci w zależności od 

ich typów.
• Archiwizacja danych – backup konfiguracji 

systemowych i danych.
• Administrowanie systemami informatycznymi

40

V

Tworzenie i 
administracja 
aplikacjami 
internetowymi 
oraz bazami 
danych

• Wykorzystywanie technicznych środków 
do zbierania informacji przeznaczonych do 
przetwarzania. 

• Wykorzystywanie sieci Internet w działalno-
ści firmy.

• Zakładanie hosting dla stron WWW i pod-
stawy tworzenia stron WWW

• Tworzenie i administrowanie bazami danych

40

VI
Stosowanie 
technologii 
przetwarzania 
informatycznego

• Czytanie dokumentacji technologicznej pro-
cesu przetwarzania informacji.

• Korzystanie z dokumentacji technicznej  
i instrukcji obsługi programów w języku an-
gielskim

• Planowanie procesów przetwarzania oraz 
optymalizacja wykorzystania zasobów. 

• Kontrola poprawności procesu przetwarzania.
• Korzystanie z bibliotek oprogramowania  

i zbiorów danych.

24

Razem 160
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6. Szczegółowy plan stażu zawodowego.
6.1. Obszar I – Rozpoczęcie stażu

Obszar I – Rozpoczęcie stażu umożliwi uczniowi zapoznanie się z zagadnieniami 
organizacyjnymi i ogólnymi związanymi ze stażem w firmie, takimi jak.:

• przepisy BHP obowiązujące podczas wykonywania zadań zawodowych powie-
rzonych uczniowi;

• organizacja i wyposażenie stanowiska montażowego i serwisowego oraz stano-
wiska biurowego do pracy z komputerem;

• zasady dotyczące ergonomii stanowiska pracy, ochrony środowiska i ochrony 
przeciwpożarowej;

• organizacja pracy przedsiębiorstwa z uwzględnieniem specyfiki poszczegól-
nych działów;

• hierarchia służbowa na określonym stanowisku pracy. Zakres obowiązków  
i praw pracownika;

• zasady odpowiedzialności za swoją 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;
• dyrektywy i normy dotyczące produkcji, eksploatacji i napraw komputerów 

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

6.1.1. Przykładowe  zadania

Zadanie 1
Poznanie struktury organizacyjnej firmy oraz regulaminów wewnętrznych. 
Szkolenie z zakresu BHP, ppoż.

Sposób realizacji:

• zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą struktury organizacyjnej w odpo-
wiednim dziale firmy;
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• omówienie regulaminów obowiązujących w przedsiębiorstwie; 
• udział w szkoleniu BHP i ppoż.

Warunki pracy:

• czas realizacji: 2 godz.;
• zadanie powinno być wykonane przez ucznia pod nadzorem opiekuna stażu  

i osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie szkolenia;
• dokumenty do udostępnienia.

Rezultaty pracy:

• poszerzenie wiedzy dotyczącej przepisów BHP i ppoż.,
• poszerzenie wiedzy na temat dokumentacji wewnętrznej przedsiębiorstwa.

Zadanie 2
Zapoznanie z wdrożonymi w firmie standardami – certyfikaty. 

Sposób realizacji:

• zapoznanie z wymaganiami systemu zarządzania jakością obowiązującą  
w przedsiębiorstwie: wprowadzeniem nadzoru nad dokumentacją i zapisami, 
podejściem procesowym do świadczonych usług, usystematyzowaniem zarzą-
dzania zasobami, ustanowieniem procesów realizacji wyrobu, dokonywanie 
systematycznych pomiarów (w tym – zadowolenia klienta).

Warunki pracy:

• czas realizacji: 2 godz.;
• zadanie powinno być wykonane poprzez omówienie norm i analizę dokumen-

tacji.

Rezultaty pracy:

• poszerzenie wiedzy na temat certyfikatów obowiązujących w firmie.
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6.2. Obszar II – Formy działalności  gospodarczej i administracyjnej 
firmy

Obszar II – Formy działalności gospodarczej i administracyjnej firmy pozwoli 
uczniom na zapoznanie się z charakterystyką przedsiębiorstwa oraz strukturą 
organizacyjną firmy. Uczeń pozna na przykład, jaką rolę spełnia dany wydział,  
w jakim zakresie ma wpływ na działanie firmy i jaką odgrywa w niej rolę. Będzie 
miał również możliwość zaobserwowania pracy poszczególnych przykładowych 
działów firmy, w tym: 

• zarządu firmy,
• sekretariatu,
• działu księgowości,
• działu kadr,
• serwisu komputerowego,
• działu produkcyjnego / działu projektowo-programowego.

Ponadto uczeń pozna, w jaki sposób następuje obieg dokumentacji w firmie, 
jak wprowadzać dane do wykorzystywanego przez firmę systemu. Dzięki 
oprogramowaniu będzie miał również możliwość przeanalizowania dokumentacji, 
przedstawienia wyników przetwarzania informacji i ich wykorzystanie. Pozna 
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.

6.2.1. Przykładowe zadania

Zadanie 1
Poznanie obiegu dokumentacji w przedsiębiorstwie i na stanowisku pracy przy 
pomocy  oprogramowania/systemu wykorzystywanego w firmie.

Sposób realizacji:

• zapoznanie się z dokumentacją oprogramowania/systemu wykorzystywanego 
w firmie;

• omówienie zastosowania oprogramowania/systemu wykorzystywanego w firmie;
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• instalacja i konfiguracja platformy oprogramowania/systemu wykorzystywane-
go do obiegu dokumentacji w firmie;

• udostępnianie dokumentów w oprogramowaniu/systemie wykorzystywanym 
w firmie.

Warunki pracy:

• czas realizacji: 3godz.;
• zadanie powinno być wykonane przez ucznia pod nadzorem opiekuna stażu;
• dokumentacja środowiska oprogramowania/systemu wykorzystywanego do 

obiegu dokumentacji w firmie; 
• program instalacyjny oprogramowania/systemu wykorzystywanego do obiegu 

dokumentacji w firmie na dowolnym nośniku;
• stanowisko komputerowe;
• przykładowe dokumenty do udostępnienia.

Rezultaty pracy:

• poprawnie zainstalowane i skonfigurowane środowisko oprogramowania/sys-
temu wykorzystywanego do obiegu dokumentacji w firmie,

• poprawnie udostępnione dokumenty,
• poszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczącej praktycznego wykorzystania 

oprogramowania/systemu do obiegu dokumentacji w firmie.

6.3. Obszar III – Czynności montażowe i konfigurowanie sprzętu 
komputerowego oraz oprogramowania

Obszar III – czynności montażowe i konfiguracyjne sprzętu komputerowego 
oraz oprogramowania jest bardzo istotnym w kształceniu uczniów, ponieważ uczeń 
zdaje z tego zakresu materiału egzamin zawodowy (kwalifikacja E.12). Uczeń 
zapozna się tu, jak planować konfiguracje zestawu komputerowego, jak dobierać 
podzespoły i będzie potrafił zmontować z nich gotowy zestaw komputerowy,  
w zależności od potrzeb i zastosowania użytkownika. Zaobserwuje również, jak 
nadzoruje się organizacją pracy podczas montażu, a biorąc udział w czynnościach 
praktycznych, uczeń będzie umiał samodzielnie przygotować do pracy systemy 
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komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym. Przygotuje  
i skonfiguruje urządzenia peryferyjne dostępne w poszczególnych działach firmy. 
Będzie potrafił doradzić klientowi/pracownikowi danego działu w firmie w zakresie 
konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych. 
Na okres stażu zawodowego uczeń odpowiadać będzie za konserwację urządzeń 
peryferyjnych firmy w czasie ich okresu użytkowania.

Uczeń podczas stażu zawodowego może poznać odpowiedni sposób w jaki 
się zabezpiecza, rekonfiguruje i utrzymuje w optymalnej wydajności systemy 
operacyjne. Może wykonywać zadania serwisowe polegające na diagnozowaniu 
i usuwaniu usterek komputera osobistego, urządzeń peryferyjnych i systemów 
operacyjnych (MS Windows Linux i serwerowych systemów operacyjnych). 

W obszarze tym uczeń nabierze umiejętności wyceniania i kosztorysowania 
konfiguracji systemów komputerowych oraz ich konserwacje i naprawy. Pozna aspekty 
ekologiczne na stanowisku pracy (recycling) oraz bezpieczeństwo i higienę pracy. 

Realizując obszar III uczeń wykonuje zadania:

 - montuje komputer osobisty z podzespołów, 
 - modernizuje i rekonfiguruje komputery osobiste,
 - instaluje i aktualizuje systemy operacyjne i aplikacje,
 - instaluje i konfiguruje sterowniki urządzeń,
 - konfiguruje ustawienia personalne użytkownika w systemie operacyjnym,
 - opracowuje dokumentację techniczną stanowiska komputerowego,
 - sporządza cennik i kosztorys stanowisk komputerowych,
 - przygotowuje urządzenia peryferyjne komputera osobistego do pracy,
 - wykonuje konserwację urządzeń peryferyjnych komputera osobistego,
 - instaluje sterowniki urządzeń peryferyjnych komputera osobistego,
 - konfiguruje urządzenia peryferyjne komputera osobistego,
 - lokalizuje oraz usuwa uszkodzenia sprzętowe podzespołów komputera osobistego,
 - lokalizuje oraz usuwa usterki systemu operacyjnego i aplikacji,
 - lokalizuje uszkodzenia urządzeń peryferyjnych komputera osobistego,
 - sporządza kosztorys naprawy komputera osobistego.
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6.3.1. Przykładowe  zadania

Zadanie 1
Wykorzystanie zwizualizowanego środowiska VMware do testowania aplikacji  
w różnych systemach operacyjnych.

Sposób realizacji:

• zapoznanie się z dokumentacją środowiska Vmware;
• omówienie zastosowań VMware w przedsiębiorstwie;
• zapoznanie się z wymaganiami sprzętowymi dotyczącymi środowiska Vmware;
• instalacja i konfiguracja platformy VMware;
•  instalacja i konfiguracja przykładowych systemów operacyjnych lub wykorzystanie 

już istniejących celem zaobserwowania procesu tworzenia i testowania aplikacji.

Warunki pracy:

• czas realizacji 6 godzin;
• zadanie powinno być wykonane przez ucznia pod nadzorem opiekuna;
• dokumentacja środowiska VMware;
• programy instalacyjne systemów operacyjnych, oprogramowania VMware na 

odpowiednich nośnikach;
• przykładowe aplikacje do przeprowadzenia testów;
• stanowisko komputerowe.

Rezultaty pracy:

• poprawnie zainstalowane i skonfigurowane środowisko do testowania oprogra-
mowania, 

• poszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczącej praktycznego wykorzystania 
wirtualnej infrastruktury VMware do celów testowo-rozwojowych. 

Zadanie 2
Diagnostyka uszkodzeń sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Sposób realizacji:

• zapoznanie się z przepisami i instrukcjami bhp i ppoż.;
• zapoznanie się dokumentacją i omówienie prawidłowego użytkowania na-
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rzędzi, testerów oraz oprogramowania do zdiagnozowania uszkodzeń sprzętu 
komputerowego;

• zapoznanie się procedurami i postepowaniem w razie awarii zestawu kompute-
rowego, stosowanymi w firmie;

• wykorzystanie testera zasilaczy Xilience LCD Power Supply Tester;
• zastosowanie miernika uniwersalnego w diagnostyce uszkodzeń sprzętu kom-

puterowego np. wykonanie pomiarów zasilaczy;
• analiza BIOS’u w sposób programowy i sprzętowy;
• wykonanie testów sprzętu komputerowego przy użyciu odpowiedniego opro-

gramowania;
• zapoznanie się programami, funkcjami dostępnymi w systemach operacyjnych 

do naprawy systemów operacyjnych.

Warunki pracy:

• czas pracy : 6 godz.;
• zadanie wykonywane przez ucznia pod nadzorem opiekuna;
• dokumentacja techniczna, narzędzia podręczne;
• oprogramowanie i urządzenia testujące;
• programy instalacyjne na odpowiednich nośnikach.

Rezultaty pracy:

• poszerzenie wiedzy z zakresu diagnostyki sprzętu komputerowego,
• poprawne wykorzystanie sprzętu i oprogramowania do diagnozowania i testowania,
• właściwa interpretacja wyników testów diagnostycznych,
• umiejętność pracy w sytuacjach stresowych,
• wypracowanie procedur postepowania w celu szybkiego zdiagnozowania usterek. 

Zadanie 3
Wykonanie prawidłowego montażu komputera PC.

Sposób realizacji:

• zapoznanie się z przepisami i instrukcjami bhp i ppoż.;
• zapoznanie się i omówienie uwarunkowań dotyczących środowiska pracy, 



20

miejsca, odzieży ochronnej oraz narzędzi do wykonania prawidłowego mon-
tażu komputera PC;

• właściwy dobór podzespołów sprzętu komputerowego w oparciu o wymagania 
klienta;

• zapoznanie się z dokumentacją i instrukcją dotyczącą poszczególnych podze-
społów przed wykonaniem montażu;

• prawidłowe wykonanie montażu komputera PC;
• konfiguracja podstawowego systemu wejścia/wyjścia BIOS;
• instalacja systemu operacyjnego zgodnie z wymaganiami klienta np.: Win-

dows, Linux, Mac OS X;
• przeprowadzenie testów w celu potwierdzenia poprawności funkcjonowania 

wszystkich elementów komputera PC.

Warunki Pracy:

• czas pracy: 6 godz.;
• zadanie wykonywane przez ucznia pod nadzorem opiekuna;
• dokumentacja techniczna;
• podzespoły komputerowe; 
• narzędzia niezbędne do montażu; 
• oprogramowanie i urządzenia testujące;
• programy instalacyjne na odpowiednich nośnikach.

Rezultaty pracy:

• zapoznanie się z przepisami i instrukcjami bhp i ppoż.,
• zapoznanie się i omówienie uwarunkowań dotyczących środowiska pracy, 

miejsca, odzieży ochronnej oraz narzędzi do wykonywania prawidłowego 
montażu komputera PC,

• właściwy dobór podzespołów sprzętu komputerowego w oparciu  o wymaganie 
klienta,

• zapoznanie się z dokumentacją i instrukcją dotyczącą poszczególnych podze-
społów przed wykonaniem montażu,

• prawidłowe wykonanie montażu komputera PC,
• konfiguracja podstawowego systemu wejścia-wyjścia BIOS (akronim ang. Ba-
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sic Input/ Output System ),
• instalacja systemu operacyjnego zgodnie z wymaganiami klienta, np.: Win-

dows, Linux, Mac OS X
• przeprowadzenie testów w celu potwierdzenia poprawności funkcjonowania 

wszystkich elementów komputera PC.

Zadanie 4
Zastosowanie oprogramowania Hyper-V do wirtualizacji maszyn fizycznych – 
serwerów.

Sposób realizacji:

• zapoznanie się z dokumentacją środowiska Hyper-V;
• omówienie zastosowań Hyper-V w przedsiębiorstwie;
• zapoznanie się z wymaganiami sprzętowymi dotyczącymi środowiska Hyper-V;
• ograniczenia i limity Hyper-V oraz maszyn wirtualnych;
• funkcje Hyper-V względem systemu operacyjnego zarządzającego;
• instalacja i konfiguracja oprogramowania  Hyper-V.

Warunki pracy:

• czas realizacji 8 godzin;
• zadanie powinno być wykonane przez ucznia pod nadzorem opiekuna;
• dokumentacja oprogramowania  Hyper-V;
• pakiet instalacyjny systemu operacyjnego z oprogramowaniem Hyper-V lub 

jako samodzielna wersja na odpowiednich nośnikach.

Rezultaty pracy:

• poprawnie zainstalowane i skonfigurowane środowisko do testowania oprogra-
mowania,

• poszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczących praktycznego wykorzystania 
wirtualnej infrastruktury Hyper-V. 
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6.4. Obszar IV – Konfigurowanie i administrowanie lokalnymi siecia-
mi komputerowymi

Obszar IV – konfigurowanie i administrowanie lokalnymi sieciami 
komputerowymi to obszar, którego treści obejmują zakres materiału, z którego 
uczniowie zdają egzamin zawodowy (kwalifikacja E.13).

W trakcie stażu zawodowego w obszarze IV uczeń pozna schematy wykonania  
projektu okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej, a w efekcie 
będzie samodzielnie mógł wykonać taki projekt. Dobierze urządzenia sieciowe, 
komputery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe 
do pracy w sieci lokalnej. Będzie montować elementy lokalnej sieci komputerowej 
według projektu. 

Może poznać dostępne w firmie sieciowe systemy operacyjne i urządzenia 
sieciowe, które będzie samodzielnie instalować. Może zaobserwować, jak powinna 
działać i kto odpowiada za właściwe działanie lokalnej sieci komputerowej. 
Wskazane uczniowi będą zasady projektowania i wykonania modernizacji lokalnej 
sieci komputerowej. Poznaje, jak należy administrować zasobami i użytkownikami 
lokalnej sieci komputerowej oraz jak poprawnie podłączyć sieć lokalną do Internetu. 
Uczeń pozna mechanizm i będzie mógł odpowiednio zabezpieczyć przepływ danych 
w sieci. Pozna awarie występujące w lokalnej  sieci komputerowej. Ponadto będzie 
mógł zaobserwować organizowanie pracy podczas montażu sieci i jej naprawy,  
z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

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

Realizując obszar IV uczeń wykonuje zadania:
• montuje okablowanie sieciowe,
• wykonuje pomiary okablowania strukturalnego,
• modernizuje i rekonfiguruje serwery,
• konfiguruje przełączniki lokalnych sieci komputerowych,
• konfiguruje routery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang. 
firewall),
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• konfiguruje urządzenia dostępu do lokalnej sieci komputerowej bezprzewodowej,
• konfiguruje urządzenia telefonii internetowej,
• instaluje sieciowe systemy operacyjne,
• konfiguruje interfejsy sieciowe,
• konfiguruje usługi serwerów internetowych.

6.4.1. Przykładowe  zadania

Zadanie 1
Instalacja, konfiguracja i administracja systemu serwerowego na przykładzie MS 
Windows 20016 Server.

Sposób realizacji:

• zapoznanie się z dokumentacją i instrukcjami dotyczącymi systemu operacyj-
nego MS Windows 2016 Server;

• zapoznanie się z przepisami i instrukcjami bhp i ppoż.;
• omówienie uwarunkowań sprzętowo-programowych dla poprawnie funkcjonu-

jącego systemu MS Windows 20196 Server;
• dobór odpowiedniego sprzętu i środowiska dla systemu MS Windows 2016 Server;
• instalacja systemu, podstawowa konfiguracja systemu i zapoznanie się z rola-

mi, funkcjami i narzędziami służącymi do efektywnego zarządzania serwerem;
• utworzenie nowej domeny w strukturze Active Directory, dołączenie i odłącze-

nie serwera od domeny;
• zarządzanie i analizowanie struktury Active Directory;
• tworzenie i konfigurowanie zasad grup;
• konfigurowanie środowiska użytkowników i grup z użyciem zasad grup;
• zapoznanie się z kwestiami bezpieczeństwa dotyczącymi serwerów;
• konfiguracja serwerów i usług na przykładzie: DHCP, DNS, WINS, IIS;
• konfigurowanie dostępności zasobów sieciowych i zawartości;
• zapoznanie się z relacjami klient-serwer;
• monitorowanie systemu MS Windows 2016 Server;
• zarządzanie MS Windows 2016 Server – archiwizacja, kopie zapasowe, przy-

wracanie i odzyskiwania danych.
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Warunki pracy:

• czas realizacji: 10 godzin;
• zadanie powinno być wykonane przez ucznia pod nadzorem opiekuna stażu;
• dokumentacja techniczna dotycząca systemu serwerowego MS Windows 2016 

Server;
• programy instalacyjne na dowolnych nośnikach;
• sprzęt komputerowy przeznaczony na serwer MS Windows 2016 Server;
• stacja robocza do testowania udostępnionych usług.

Rezultaty pracy:

• poprawnie zainstalowany i skonfigurowany serwer MS Windows 2016 Server,
• poszerzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych przy wykonywaniu podstawo-

wych czynności administracyjnych w systemie Windows Server.

Zadanie 2
Zapoznanie się z procesem projektowania sieci komputerowych.

Sposób realizacji:

• zapoznanie się z przepisami i instrukcjami bhp i ppoż.;
• zapoznanie się z dokumentacją, instrukcjami, terminologią dotyczącymi pro-

jektowania sieci komputerowych;
• prezentacja wykonywanych sieci komputerowych na przykładzie dokumen-

tacji zrealizowanych projektów (dobór topologii, standardów do konkretnych 
zastosowań);

• stworzenie przykładowego projektu sieci komputerowej wraz z doborem sprzę-
tu, okablowania, technologii wykonania.

Warunki pracy:

• czas realizacji: 6 godzin;
• część I zadania polega na przedstawieniu przez opiekuna stażu przykładowych 

rozwiązań zastosowanych w firmie, część II (projekt sieci) wykonuje uczeń 
pod nadzorem opiekuna stażu;
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• dokumentacja i instrukcje dotyczące projektowania sieci komputerowych;
• dokumentacja techniczna dotycząca wykonanych projektów sieci; 
• sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem do projektowania sieci.

Rezultaty pracy:

• poprawny projekt sieci komputerowej zgodny ze specyfikacją i standardami,
• poszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczących projektowania sieci kompute-

rowych.

Zadanie 3
Zapoznanie się czynnościami instalatora sieci teleinformatycznych.

Sposób realizacji:

• zapoznanie się z przepisami i instrukcjami bhp i ppoż.;
• zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą instalacji sieci teleinformatycznych;
• zarobienie końcówek RJ45 kabli kategorii 5e (utworzenie kabla prostego i kro-

sowego) według specyfikacji przy pomocy dowolnej zaciskarki;
• poprawne zarobienie gniazda sieciowego RJ45 kategorii 5e przy pomocy do-

wolnego narzędzia uderzeniowego. Zarobienie gniazda sieciowego RJ45 po 
stronie patch panela w szafie dystrybucyjnej;

• wykonanie podstawowych pomiarów okablowania przy pomocy dowolnych 
testerów;

• zarabianie złącz i łączenie włókien światłowodowych (spawanie); 
• wykorzystanie różnych technik łączenia światłowodów – spawanie termiczne, 

spawy mechaniczne, złącza mechaniczne, wklejanie i polerowanie złącza; 
• wykonanie pomiarów tłumienia toru transmisyjnego.

Warunki pracy:

• czas pracy: 10 godz.;
• zadanie powinno być wykonane przez ucznia pod nadzorem opiekuna stażu;
• należy zastosować środki ochrony osobistej zgodnej z przepisami BHP;
• dokumentacja i instrukcje dotyczące instalacji sieci teleinformatycznych;
• dokumentacja wykonanych sieci teleinformatycznych;
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• okablowanie kat. 5e, wtyki RJ45, gniazda sieciowe RJ45, narzędzia do ściąga-
nia izolacji, zaciskarka, narzędzie uderzeniowe, patch panel;

• Włókna światłowodowe, stripper do włókien światłowodowych, środki do 
czyszczenia włókien światłowodowych, obcinarka włókien światłowodowych, 
spawarka światłowodowa, wizualny lokalizator uszkodzeń,  miernik do pomia-
rów tłumienia; 

• przełącznice, puszki światłowodowe, panel światłowodowy, kaseta na spawy.

Rezultaty pracy:

• poprawnie zarobiony kabel kategorii 5e,
• poprawnie zarobione gniazdko,
• poprawnie pospawany przewód światłowodowy i ułożony w kasecie na spawy,
• poszerzenie wiedzy z zakresu montażu i instalacji sieci teleinformatycznych.

Zadanie 4
Konfiguracja urządzeń sieciowych różnych firm m.in. CISCO.

Sposób realizacji:

• zapoznanie się z przepisami i instrukcjami bhp i ppoż.;
• zapoznanie się z dokumentacją, instrukcjami, obsługi i konfiguracji wybranych 

urządzeń sieciowych;
• zapoznanie się z budową, interfejsami, okablowaniem i przeznaczeniem wy-

branych urządzeń sieciowych; 
• konfiguracja i administracja urządzeń dotyczących zabezpieczeń sieci (firewall); 
• konfiguracja i administracja urządzeń sieciowych różnych firm typu: hub, swi-

tch, router. 

Warunki pracy: 

• czas pracy: 6 godz.;
• zadanie wykonywane przez ucznia pod nadzorem opiekuna stażu; 
• dokumentacja i instrukcje urządzeń;
• urządzenia sieciowe różnych firm.
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Rezultaty pracy:

• poprawnie zainstalowane (zamontowane) i skonfigurowane urządzenia sieciowe,
• poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu montażu, instalacji, konfiguracji 

i administracji zaawansowanych urządzeń sprzętowych typu: firewall, zarzą-
dzalne huby i switche.

6.5. Obszar V – Tworzenie i administracja aplikacjami internetowymi 
oraz bazami danych

Obszar V – Tworzenie i administracja aplikacjami internetowymi oraz bazami 
danych jest obszarem, który zawiera treści programowe z ostatniej kwalifikacji, 
którą uczniowie kończą egzaminem zawodowym (Kwalifikacja E.14). 

Uczniowie podczas stażu zawodowego poznają w tym obszarze, jak się 
projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania 
treścią. Budują dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych 
i usługi zdalnych serwerów. Poznają, jak tworzy się aplikacje, skrypty i aplety 
wykonywane po stronie klienta oraz serwera. 

Poza projektowaniem uczniowie będą mieli możliwość poznania, jak się 
administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. W ramach stażu zawodowego 
poznają również, jak się projektuje i tworzy bazy danych, a także jak doradzić 
klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony. 

Dodatkowo poznają, jak się tworzy i  obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby 
stron internetowych. Uczeń nauczy się również, jak odpowiednio zabezpieczyć 
strony internetowe oraz bazy danych.

W ramach stworzonej strony internetowej i bazy danych może konfigurować 
i naprawiać lokalne i internetowe bazy danych. Wie, jak nadzorować prace 
projektowe i wykonawcze dotyczące aplikacji internetowych i baz danych. 

Realizując obszar V uczeń wykonuje zadania:
 - wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami;
 - testuje i publikuje witryny internetowe;
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 - tworzy grafikę statyczną i animacje jako elementy stron internetowych;
 - zmienia atrybuty obiektów graficznych i modyfikuje obiekty graficzne;
 - przetwarza i przygotowuje elementy graficzne, obraz i dźwięk do publikacji 

w Internecie;
 - importuje dane do bazy danych;
 - 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;
 - zamieszcza opracowane aplikacje w Internecie;
 - zabezpiecza dostęp do tworzonych aplikacji.

6.5.1 Przykładowe  zadania

Zadanie 1
Wykonanie procesu backupu oraz restore bazy danych w środowisku MS SQL 
Server 2017.

Sposób realizacji:

• zapoznanie się z dokumentacją środowiska MS SQL Server 2017;
• omówienie zastosowań MS SQL Server 2017 w przedsiębiorstwie;
• wykonanie kopii zapasowej (backupu) wybranej bazy danych;
• wykonanie procesu automatycznego przywracania bazy danych (restore) wy-

branej bazy danych.

Warunki pracy:

• czas realizacji: 2 godz.;
• dokumentacja środowiska MS SQL Server 2017;
• stanowisko komputerowe z zainstalowanym środowiskiem MS SQL Server 

2017;
• przykładowa baza danych w systemie MS SQL Server 2017.
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Rezultaty pracy:

• poprawnie wykonana kopia zapasowa bazy danych,
• poprawnie wykonany proces przywrócenia kopii bazy danych,
• poszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczących praktycznego wykorzystania 

środowiska MS SQL Server 2017.

Zadanie 2
Instalacja serwera MS SQL Server 2017.

Sposób realizacji:

• zapoznanie się z dokumentacją środowiska MS SQL Server 2017;
• omówienie zastosowań MS SQL Server 2017 w przedsiębiorstwie;
• wykonanie instalacji i konfiguracji środowiska MS SQL Server 2017;
• wdrożenie procedur konserwacji bazy danych na potrzeby systemu wykorzy-

stywanego w przedsiębiorstwie.
 

Warunki pracy:

• czas realizacji 4 godz.;
• dokumentacja środowiska MS SQL Server 2017;
• stanowisko komputerowe;
• program instalacyjny MS SQL Server 2017na odpowiednim nośniku.

Rezultaty pracy:

• poprawnie wykonana instalacja środowiska MS SQL Server 2017,
• poprawnie skonfigurowane środowisko MS SQL Server 2017,
• poprawnie wdrożone procedury dotyczące konserwacji bazy danych,
• poszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczących praktycznego wykorzystania 

środowiska MS SQL Server 2017.

Zadanie 3
Instalacja i konfiguracja oprogramowania Joomla.

Sposób realizacji:

• zapoznanie się z dokumentacją środowiska Joomla;
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• omówienie zastosowań Joomla w przedsiębiorstwie;
• wykonanie instalacji i konfiguracji środowiska Joomla;
• omówienie zaplecza Joomla;
• zapoznanie się z komponentami, modułami i dodatkami oprogramowania Joomla;
• wypełnianie przykładowego szablonu treścią i grafiką;
• zapoznanie się z szablonami w środowisku Joomla.

Warunki pracy:

• czas realizacji: 8 godz.;
• dokumentacja środowiska Joomla;
• stanowisko komputerowe; 
• przykładowa strona internetowa wykorzystywana w przedsiębiorstwie;
• program instalacyjny na odpowiednim nośniku lub pobranie i rozpakowanie 

plików pakietu instalacyjnego.

Rezultaty pracy:

• poprawnie wykonana instalacja środowiska Joomla,
• poprawnie skonfigurowane środowisko Joomla,
• poprawna konfiguracja zaplecza Joomla,
• przebudowa przykładowej strony internetowej wykorzystywanej w przedsię-

biorstwie, 
• wykorzystanie dostępnych szablonów Joomla,
• poszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczących praktycznego wykorzystania 

środowiska Joomla.

Zadanie 4
Utworzenie strony internetowej z wykorzystaniem technologii ASP.NET.

Sposób realizacji:

• zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą ASP.NET;
• omówienie zastosowań ASP.NET na przykładzie strony internetowej przedsię-

biorstwa;
• zapoznanie się z wymaganiami sprzętowymi i programowymi dotyczącymi 
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technologii ASP.NET. 

Warunki pracy:

• czas realizacji 6 godz.;
• dokumentacja dotycząca ASP.NET
• stanowisko komputerowe;
• program instalacyjny serwera IIS, platforma .NET Framework oraz dowolny 

edytor tekstu lub oprogramowanie typu Visual Studio na dowolnych nośnikach.

Rezultaty pracy:

• poprawnie zainstalowane i skonfigurowane oprogramowanie serwera IIS, plat-
formy .NET Framework oraz Visual Studio,

• wykonanie własnej strony z wykorzystaniem technologii ASP.NET,
• poszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczących praktycznego wykorzystania 

technologii ASP.NET.

6.6. Obszar VI – Stosowanie technologii przetwarzania informatycznego

Obszar VI – Stosowanie technologii przetwarzania informatycznego umożliwi 
uczniowi zapoznanie się z dokumentacją techniczną oraz instrukcjami 
programów i oprogramowania:

• czytanie dokumentacji technologicznej procesu przetwarzania informacji;
• korzystanie z dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi programów w języ-

ku angielskim;
• planowanie procesów przetwarzania oraz optymalizacja wykorzystania zasobów; 
• kontrola poprawności procesu przetwarzania;
• korzystanie 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 uczeń powinien 
poznać i doskonalić:

• techniki kontaktu z klientem, sporządzanie notatek z rozmów w celu ustalenia 
specyfikacji zamówienia na podstawie życzeń klienta,

• planowanie i ustalanie terminu realizacji zlecenia,
• ocenę stanu technicznego sprzętu podlegającego serwisowaniu oraz wypełnia-

nie karty diagnozy,
• przestrzeganie tajemnicy zawodowej podczas analizy danych klienta znajdują-

cych się na dysku twardym komputera,
• techniki doboru metody diagnozy uszkodzonego oprogramowania oraz urzą-

dzeń 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.

W dziale zajmującym się projektowaniem i realizacją lokalnych sieci 
komputerowych, uczeń powinien poznać:
• techniki kontaktu z klientem, sporządzanie notatek z rozmów w celu ustalenia 

specyfikacji zamówienia na podstawie życzeń klienta,
• planowanie i ustalanie terminu realizacji zlecenia,
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• metody i techniki realizacji okablowania strukturalnego sieci komputerowych,
• metody i techniki pomiaru oraz analizy danych pomiarowych, w celu certyfika-

cji zrealizowanego okablowania sieciowego,
• obsługę przyrządów pomiarowych umożliwiających pomiary okablowania 

strukturalnego sieci komputerowych,
• metody montażu i konfiguracji urządzeń sieciowych,
• metody rekonfiguracji urządzeń sieciowych oraz sposoby modernizacji istnie-

jących sieci komputerowych,
• techniki zabezpieczania serwerów, aplikacji internetowych i baz danych,

W dziale zajmującym się administracją serwerami sieciowymi oraz usługami 
i aplikacjami internetowymi i bazodanowymi  uczeń powinien poznać:
• techniki kontaktu z klientem, sporządzanie notatek z rozmów w celu ustalenia 

specyfikacji zamówienia na podstawie życzeń klienta,
• planowanie i ustalanie terminu realizacji zlecenia,
• nowoczesne techniki projektowania i realizacji elementów graficznych oraz 

stron www,
• techniki rozbudowy, aktualizacji i publikacji baz danych,
• przestrzeganie tajemnicy zawodowej podczas realizacji projektów klienckich,
• organizowanie stanowiska pracy projektanta sieci oraz realizatora aplikacji in-

ternetowych,
• techniki kosztorysowania wykonanych usług.
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