Program praktyki zawodowej1
dla zawodu: technik informatyk 351203
klasa 2G, rok szkolny 2019-2020
czas trwania praktyki: 4 tygodnie

Materiał nauczania
1

Treści programowe
do realizacji
w jednostce,
w której uczeń
odbywa praktykę2
2

1. Organizacja praktyk zawodowych
− Zorganizowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami
ergonomii przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy ochrony przeciwpożarowej
i ochrony środowiska
− Stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań
zawodowych
− Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa
dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
− Planowanie działań i zarządzanie czasem
− Przestrzeganie zasad kultury i etyki oraz tajemnicy zawodowej
− Przewidywanie skutków podejmowanych działań
− Ponoszenie odpowiedzialności za podejmowane działania
− Przestrzeganie tajemnicy zawodowej
− Rozpoznawanie symboli graficznych i oznaczeń podzespołów systemu
komputerowego
− Identyfikowanie podstawowych parametrów technicznych elementów systemu
komputerowego
− Monitorowanie i ocenianie jakości wykonania przydzielonych zadań
− Wprowadzanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych wpływających na poprawę
warunków i jakość pracy
− Komunikowanie się ze współpracownikami
− Używanie publikacji dokumentacji technicznej w formie elektronicznej
2. Montowanie i eksploatowanie komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
− Posługiwanie się dokumentacją techniczną urządzeń techniki komputerowej
− Montowanie komputera osobistego i serwera z podzespołów
− Modernizowanie komputerów osobistych oraz serwerów
− Instalowanie i aktualizowanie systemów operacyjnych i oprogramowania użytkowego

Plan i organizację zajęć do zrealizowania w ramach praktyki należy dostosować do możliwości danego
przedsiębiorstwa
2 Zakładowy opiekun praktykanta określa treści programowe, które mogą być zrealizowane w trakcie praktyki
zaznaczając je w kolumnie 2 tabeli.
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−
−
−

Wykonywanie konfiguracji po instalacji systemu komputerowego
Instalowanie i konfigurowanie oraz aktualizowanie sterowników urządzeń
Sporządzanie specyfikacji technicznej, cenników i kosztorysów stanowisk
komputerowych
− Przygotowywanie urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego do pracy
− Instalowanie sterowników urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego
− Konfigurowanie urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego
− Przygotowywanie urządzeń sieciowych do pracy
− Dobieranie i wymienianie materiałów eksploatacyjnych urządzeń peryferyjnych
systemu komputerowego
− Posługiwanie się narzędziami do naprawy sprzętu komputerowego
− Tworzenie i przywracanie kopii danych
− Lokalizowanie oraz usuwanie uszkodzeń sprzętowych urządzeń techniki
komputerowej
− Dobieranie i stosowanie narzędzi diagnostycznych i monitorujących pracę urządzeń
techniki komputerowej
− Odzyskiwanie danych użytkownika z urządzeń techniki komputerowej
− Konfigurowanie ustawień personalnych systemu operacyjnego według zaleceń klienta
− Lokalizowanie i usuwanie przyczyn wadliwego działania systemów operacyjnych
3. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie nimi
− Montowanie okablowania sieciowego
− Wykonywanie pomiarów okablowania strukturalnego
− Stosowanie adresacji protokołu Internetowego (IP)
− Wykonywanie konserwacji urządzeń sieciowych i peryferyjnych systemu
komputerowego
− Monitorowanie pracy urządzeń lokalnej sieci komputerowej
− Konfigurowanie przełączników lokalnej sieci komputerowej
− Konfigurowanie sieci wirtualnych w lokalnej sieci komputerowej
− Konfigurowanie routerów i urządzeń zabezpieczających typu zapora sieciowa (ang.
firewall)
− Konfigurowanie urządzeń dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej
− Tworzenie sieci wirtualnych za pomocą połączeń internetowych
− Konfigurowanie interfejsów sieciowych
− Udostępnianie zasobów lokalnie i sieciowo
− Konfigurowanie usług, roli i funkcji sieciowego systemu operacyjnego
− Konfigurowanie roli katalogowych lokalnej sieci
− Zarządzanie lokalnie, centralnie i zdalnie stacjami roboczymi
− Monitorowanie działań użytkowników lokalnej sieci komputerowej
− Podłączanie lokalnej sieci komputerowej do Internetu z poziomu systemu
operacyjnego
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Uwagi o realizacji programu praktyki zawodowej
1. Celem realizacji programu przedmiotu Praktyka zawodowa jest stworzenie możliwości poznania
praktycznych zastosowań informatyki i organizacji prac informatycznych w przedsiębiorstwach podczas
wykonywania prac na rzecz użytkowników lub zleceniodawców.
2. Dzienny wymiar godzin zajęć praktycznych nie może przekraczać 8 godzin.
3. Przed przystąpieniem do zajęć uczeń powinien poznać obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny
pracy.
4. Uczniowie odbywający praktykę zawodową zobowiązani są do prowadzenia dzienniczka praktyk, w którym
odnotowują tematy prac i opisy wykonywanych czynności. Zapisy powinny być sprawdzane i potwierdzane
przez osobę prowadzącą praktykę zawodową.
5. Po zakończeniu realizacji programu praktyki, osoba prowadząca praktykę powinna wpisać w dzienniczku
praktyk opinię o pracy ucznia oraz wystawić ocenę końcową (może być w formie egzaminu).
6. Dokonując oceny pracy uczniów należy uwzględnić przestrzeganie dyscypliny pracy, organizację pracy,
samodzielność podczas wykonywania pracy, jakość wykonywanej pracy oraz postawę zawodową.
7.

Ocenę ustala się w stopniach szkolnych wg skali:
−
−
−
−
−
−

celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny

…………………..……………………
(pieczątka i podpis
zakładowego opiekuna praktykanta)

…………………..…………………
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

……………………………………….
(nazwisko i imię ucznia oraz klasa)
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