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Program praktyki zawodowej uczniów Technikum Łączności nr 14

zawód 

 
1. Program nauczania obejmuje zapozna
 

 zasadami BHP oraz zagrożeń pożarowych,
 organizacją firmy lub działu, jeżeli firma jest duża,
 organizacją stanowisk pracy 
 dokumentacją techniczną, 
 obsługą oprogramowania używanego w firmie, 
 ochroną danych, programów i procesów przetwarzania informacji, 
 wykorzystaniem sieci Internet w działalno
 obsługą lokalnych sieci komputerowych, 
 administrowaniem systemami sieciowymi, 
 instalowaniem, podłączaniem i konfigurowaniem urządzeń teleinformatycznych,
 nadzorowaniem pracy sieci teleinformatycznej, 
 zapewnieniem bezpieczeństwa struktury 

 
(spośród w/w zagadnień należy wybrać te, które odpowiadają możliwościom i potrzebom firmy).
 
 
2. Ze strony zakładu powinien być wyznaczony opiekun praktyki sprawujący nadzór nad praktykantem.
 
3. Czas pracy wynosi 7 godzin dziennie, w 
dzienniczku. Każdy wpis w dzienniczku powinien być potwierdzony podpisem opiekuna praktyki.
 
4. Praktyka kończy się wystawieniem opinii (w dzienniczku) przez opiekuna wyznaczonego przez zakład 
pracy i zaproponowaniem oceny wg skali ocen szkolnych. Ocena powinna uwzględniać:

 dyscyplinę, 

 samodzielność w pracy 

 jakość wykonywanej pracy 

 przestrzeganie przepisów BHP 
 
 
 
 
 
 
 

 

        
  

  

Program praktyki zawodowej uczniów Technikum Łączności nr 14

zawód - technik teleinformatyk 
 
 

zapoznanie uczniów z: 

zasadami BHP oraz zagrożeń pożarowych, 
organizacją firmy lub działu, jeżeli firma jest duża, 

obsługą oprogramowania używanego w firmie,  
ochroną danych, programów i procesów przetwarzania informacji,  
wykorzystaniem sieci Internet w działalności firmy, 
obsługą lokalnych sieci komputerowych,  
administrowaniem systemami sieciowymi,  
instalowaniem, podłączaniem i konfigurowaniem urządzeń teleinformatycznych,
nadzorowaniem pracy sieci teleinformatycznej,  
zapewnieniem bezpieczeństwa struktury teleinformatycznej. 

(spośród w/w zagadnień należy wybrać te, które odpowiadają możliwościom i potrzebom firmy).

2. Ze strony zakładu powinien być wyznaczony opiekun praktyki sprawujący nadzór nad praktykantem.

3. Czas pracy wynosi 7 godzin dziennie, w tym czas przeznaczony na dokumentowanie przebiegu praktyki w 
dzienniczku. Każdy wpis w dzienniczku powinien być potwierdzony podpisem opiekuna praktyki.

4. Praktyka kończy się wystawieniem opinii (w dzienniczku) przez opiekuna wyznaczonego przez zakład 
acy i zaproponowaniem oceny wg skali ocen szkolnych. Ocena powinna uwzględniać:

 

 

Program praktyki zawodowej uczniów Technikum Łączności nr 14 

instalowaniem, podłączaniem i konfigurowaniem urządzeń teleinformatycznych, 

(spośród w/w zagadnień należy wybrać te, które odpowiadają możliwościom i potrzebom firmy). 

2. Ze strony zakładu powinien być wyznaczony opiekun praktyki sprawujący nadzór nad praktykantem. 

tym czas przeznaczony na dokumentowanie przebiegu praktyki w 
dzienniczku. Każdy wpis w dzienniczku powinien być potwierdzony podpisem opiekuna praktyki. 

4. Praktyka kończy się wystawieniem opinii (w dzienniczku) przez opiekuna wyznaczonego przez zakład 
acy i zaproponowaniem oceny wg skali ocen szkolnych. Ocena powinna uwzględniać: 


