Kształcenie:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9
im. Komisji Edukacji Narodowej
al. Politechniki 38,
93-590 Łódź
e-mail: info@zsp9.pl
Tel./Fax: 42 684-39-75
Telefon do sekretariatu uczniowskiego:
42 684-11-27
42 684-04-55
Godziny pracy sekretariatu uczniowskiego
Poniedziałek - Piątek : 7:45 ÷ 15:45
Technikum Elektroniczne
ul. Strykowska 10/18
91-725 Łódź
telefon: 426562911
fax: 426562589
strona www: http://www.zse.toya.net.pl
e-mail: zse@zse.toya.net.pl
Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława
Staszica w Zduńskiej Woli
ul. Łaska 61
98-220 Zduńska Wola
(43) 823-31-59
(43) 823-93-77
zse-zd-wola@o2.pl
http://www.zse-zdwola.pl
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu
ul. Mickiewicza 4 98-200 Sieradz
tel: 043 8221012 fax: 043 8223844
e-mail: sekretariat@cku.sieradz.info
Filia CKU w Zduńskiej Woli
ul. Sieradzka 29 98-220 Zduńska Wola
tel: 043 8236193

Więcej informacji
o zawodzie znajdziesz w :
Informacja o zawodzie

Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
w Łodzi:

Technik informatyk
Klasyfikacja Zawodów i Specjalności: 312102

ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,
Tel. (42) 66 30 255, 66 30 273
oraz oddziałach:
w Piotrkowie Trybunalskim:
ul. Starowarszawska 4, 97-300 Piotrków Tryb.
tel. 42 60 30 225, 60 30 273
w Sieradzu:
ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz
tel. 43 822 81 84, 822 81 86
w Skierniewicach:
ul. Jagiellońska 28, 96-100 Skierniewice
tel. 46 833 39 74, 833 36 50

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej

Sieradz, 2013

Technik informatyk
to zawód
który
charakteryzuje się duŜą mobilnością, moŜna go
wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych
przedsiębiorstwach informatycznych, ale wszędzie
tam, gdzie jest wprowadzona informatyzacja.

Zadania zawodowe:
• opracowywanie, uruchamianie i obsługa
własnych programów aplikacyjnych,
• przystosowanie aplikacji firmowych na potrzeby
zakładu pracy,
• obsługa komputerów typu PC przy pomocy
gotowych pakietów oprogramowania
uŜytkowego i narzędziowego,
• projektowanie i wykonawstwo baz danych i ich
oprogramowania aplikacyjnego,
• administrowanie bazami danych i systemami
przetwarzania informacji,
• dobieranie konfiguracji sprzętu
i oprogramowania komputerowego,
• obsługa lokalnych sieci komputerowych i nadzór
na ich pracą.

Warunki podjęcia pracy w zawodzie:
Warunkiem podjęcia pracy jest zdanie egzaminu
końcowego. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa
zawodowego przewiduje moŜliwość kształcenia w
zawodzie technik informatyk w 4-letnim technikum.
Istnieje równieŜ moŜliwość kształcenia w 2-letniej
szkole policealnej oraz na kwalifikacyjnych kursach
zawodowych w zakresie kwalifikacji E.12. MontaŜ
i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń
peryferyjnych, E.13. Projektowanie lokalnych sieci
komputerowych i administrowanie sieciami oraz
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz
danych oraz administrowanie bazami.
źródłohttp://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_zawodowy_od_2013/I
nformatory/informator_z125_351203_ti.pdf dostępne 18.09.2013

Wymagania psychofizyczne :
To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:
• umysł twórczy, analityczny i logiczny,
• zdolność do pamięciowego obejmowania
logicznych ciągów działań,
• szybka orientacja,
• zdolność przewidywania skutków decyzji,
• wytrwałość i celowość działania,
• twórcza wyobraźnia,
• dokładność i systematyczność,
• zdolność koncentracji,
• chęć stałego doskonalenia w zawodzie,
• podatność na innowacje,
• jasne i precyzyjne formułowanie myśli,
• umiejętność współpracy z ludźmi,
• dąŜenie do rozwoju i wzbogacenia własnej
osobowości,
• samodzielność, odpowiedzialność,
i zdyscyplinowanie,

przygotowani
do
pracy
na
stanowiskach
administratorów sieci i systemów serwerowych,
operatorów baz danych, administratorów serwisów
internetowych, grafików komputerowych, serwisantów
sprzętu komputerowego. W ramach specjalizacji
przygotowywani są do prowadzenia własnej firmy.
Technik informatyk moŜe podejmować pracę w :
• zakładach, w których są produkowane lub
stosowane
urządzenia
elektroniczne,
na
stanowiskach w zakładach naprawczych urządzeń
elektronicznych,
• zakładach instalujących urządzenia elektroniczne,
uruchamiania lub konserwacji,
• placówkach badawczo-rozwojowych,
• pracowniach
i
biurach
konstrukcyjnotechnologicznych zajmujących się projektowaniem
urządzeń elektronicznych,
• placówkach handlowych zajmujących się sprzedaŜą
urządzeń elektronicznych.
Płace:

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:
Technikiem informatykiem nie powinna zostać osoba,
którą cechują:
• wady wzroku nie poddające się korekcji
• wzmoŜona pobudliwość ruchowa
• zaburzenie równowagi i świadomości
• potliwość rąk
• przewlekłe choroby skóry dłoni
• brak widzenia obuocznego

MoŜliwości i szanse zatrudnienia:
Technicy informatycy mogą podejmować pracę we
wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których
mają
zastosowanie
komputery.
Zawód
ten
charakteryzuje się uniwersalnością (tzn. Ŝe moŜna go
wykonywać wszędzie tam gdzie wprowadzona jest
informatyzacja).
Absolwenci
są
fachowcami

Rynkowe zarobki na stanowisku informatyk zawierają
się w przedziale od 2300 PLN do 4300 PLN. Oznacza
to, Ŝe co drugi informatyk w Polsce otrzymuje pensję
pomiędzy 2300 PLN a 4300 PLN. 10 procent
przedstawicieli tego zawodu otrzymuje wynagrodzenie
w wysokości mniejszej niŜ 1500 PLN. Natomiast
najwyŜsze płace na jakie mogą liczyć informatycy to
zarobki rzędu 7000 PLN. PowyŜej tej kwoty zarabia
10% pracowników zatrudnionych na tym stanowisku.
źródło: http://www.moja-pensja.pl/zarobki/1194,ile-zarabiaInformatyk
dostępne 19.09.2013

