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Liczba 
godzin

Zakres Czynności i Zadań Wiedza i Umiejętności

40 Zapoznanie uczestnika z:
1. struktura organizacyjną przedsiębiorstwa,
2. organizacją pracy w przedsiębiorstwie,
3. instrukcjami, regulaminami i przepisami bhp i ppoż.,
4. uprawnieniami i odpowiedzialnością na poszczególnych stanowiskach pracy,
5. zakresem czynności,
6. zasadami współpracy w zespole
7. pracą na poszczególnych stanowiskach produkcyjnych: zapoznanie z 
dokumentacją technologiczną, przygotowaniem elementów i układów 
elektronicznych do montażu, montaż elektroniczny i mechaniczny układów 
i urządzeń. 
8.  nowoczesnymi proces wytwórczymi/usługowymi/sprzedażowymi i nowymi
technologiami, obsługą  nowoczesnych maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie
9. obsługą oprogramowania używanego w firmie, obsługą oprogramowania 
systemowego i użytkowego stosowanego w firmie
10. technicznymi środkami do zbierania informacji przeznaczonych do 
przetwarzania
11. stosowanymi technologiami przetwarzania informatycznego

Uczeń powinien umieć :
- scharakteryzować strukturę organizacyjną sekcji 
informatycznej w firmie; 
- rozróżnić rodzaje działalności prowadzonej w firmie; 
- zorganizować własne stanowisko pracy w zakresie
przetwarzania informacji; 
- dobrać konfigurację sprzętu i oprogramowania 

komputerowego do różnych zastosowań; 
- przetestować i zdiagnozować sprzęt komputerowy; 
- rozbudować i unowocześnić zestaw komputerowy 
poprzez wymianę elementów; 
- posłużyć się gotowymi pakietami użytkowymi 
w celu graficznego przedstawienia danych; 
- zorganizować i wykonać prace w zakresie usług 
informatycznych dla użytkowników i zleceniodawców; 
-  posłużyć lokalne sieci komputerowe; 
-  zaprojektować proste bazy danych na użytek 
przedsiębiorstwa; 
- posłużyć się bazami danych i  systemami przetwarzania
informacji w przedsiębiorstwie,
-  skorzystać z zasobów sieci Internet i poczty 
elektronicznej,
-  posłużyć się terminologią zawodową w języku 
angielskim,
- przetłumaczyć teksty w języku angielskim przekazywane
przez komputer w poczcie elektronicznej i sieci Internet,
- skorzystać z instrukcji obsługi programów w języku 
angielskim

110 Samodzielne wykonywanie czynności związanych z procesem produkcyjnym i /
lub usługowym  np. organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów 
wytwarzania maszyn i urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem doboru 
materiałów, oprzyrządowania i parametrów technicznych procesu – zgodnie 

z dokumentacją.

Program stażu/praktyk należy traktować w sposób elastyczny i może on być 
modyfikowany stosownie do możliwości realizacji w przedsiębiorstwie 
produkcyjnym lub usługowym. Niemniej jednak należy dążyć do tego, aby 
uczniowie poznali jak najszerszy zakres zagadnień związanych z organizacją 
i funkcjonowaniem zakładu produkcyjnego

Potwierdzamy,  że  niniejszy  Ramowy  program  stażu  został  uzgodniony  i  zatwierdzony  przez  Przedsiębiorcę/Pracodawcę,  
Dyrektora  szkoły  i  Mentora  Zawodowego,  jak  również,  że  jego  zakres  oraz  treści  wykraczają  poza  obowiązkową  podstawę
programową w zawodzie: technik informatyk
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