
TECHNIKUM 

ZAWÓD : TECHNIK  TELEINFORMATYK 

1. Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w charakterze: 

administratora sieci i serwerów, projektanta sieci teleinformatycznych, specjalisty ds. 

tworzenia sieci teleinformatycznych, administratora central telefonicznych, serwisanta 

sprzętu komputerowego, IT Helpdesk, administratora systemów informatycznych, instalatora 

i administratora sieci teleinformatycznych, specjalisty ds. sieci teleinformatycznych, montera 

sieci telekomunikacyjnych, serwisanta systemów telekomunikacyjnych, serwisanta 

utrzymania sieci telekomunikacyjnych. 

2. Zawód technik teleinformatyk kształtuje umiejętności :  

 pracy w zespole nad projektami informatycznymi, 

 rozwiązywania problemów informatycznych (sprzętowych i programowych), 

 wprowadzania różnych innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę 

funkcjonowania firmy.   

3. Po skończonej szkole będziesz umiał :  

 projektować i tworzyć sieci komputerowe, 

 konfigurować urządzenia sieciowe, 

 administrować sieciowymi systemami operacyjnymi, 

 administrować sieciami teleinformatycznymi, 

 montować i eksploatować systemy transmisyjne, 

 montować i eksploatować sieci komutacyjne, 

 administrować systemami komputerowymi 

 konfigurować urządzenia dostępowych systemów transmisyjnych, 

 konfigurować urządzenia abonenckich sieci komutacyjnych (np.: centrala 

telefoniczna).  

4. Zawód przeznaczony jest dla osób :  

 interesujących się informatyką, elektroniką i sieciami teleinformatycznymi,  

 posiadających  poczucie dyscypliny i odpowiedzialności,  

 posiadających zdolność koncentracji,  spostrzegawczości i wyobraźni technicznej,  

 dla tych, którzy są gotowi do wykonywania trudnych prac,  

 potrafiących pracować zespołowo.  

5. Szkoła przygotowuje ucznia do zdawania egzaminu zawodowego wg poniższych 

kwalifikacji: 

E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich 

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 

E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych 



6. Szkoła przygotowuje do zdawania egzaminu maturalnego :  

w zakresie rozszerzonym z przedmiotów: matematyka, informatyka 

7. W zawodzie technik teleinformatyk realizujemy innowację pedagogiczną pod nazwą : 

Bezpieczeństwo osób i mienia - dzięki niej uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu 

między innymi: 

 wykorzystywania systemów elektronicznego zabezpieczenia technicznego w celu ochrony 

osób i mienia,  

 polityki bezpieczeństwa,  

 monitoringu,  

 bezpieczeństwa sieci komputerowych 

 znajomości różnic kulturowych na świecie, 

 technik samoobrony i sztuk walki. 

8. Perspektywy zatrudnienia :  

Są wręcz ogromne!!! Teleinformatyka jest jedną z najbardziej rozwijających się 

obecnie branży. Nie ma firmy czy instytucji, która nie korzystałaby z technologii 

teleinformatycznych np. z systemów komputerowych czy sieci teleinformatycznych. 

Aby zapewnić prawidłowe ich funkcjonowanie niezbędne jest zatrudnienie specjalisty 

w tej dziedzinie dlatego na rynku pracy jest tak wielkie zapotrzebowania na osoby z 

takim wykształceniem. Nasi absolwenci nie maja problemu znalezienia pracy: 

zaczynając od firm specjalizujących się w dziedzinie teleinformatyki i świadczących 

usługi w tym zakresie, poprzez prace w urzędach, instytucjach, dużych i małych 

firmach. Nasz absolwent po kierunku teleinformatyk może z powodzeniem prowadzić 

także własną działalność gospodarczą. 

 

9. Jeśli wybierzesz naukę w „Koperniku” to:  

 zdobędziesz nowoczesny i poszukiwany zawód, dyplom potwierdzający kwalifikacje 

zawodowe wraz z suplementem ułatwiającym podejmowanie pracy w pozostałych 

krajach Unii Europejskiej, 

 będziesz mógł podejmować pracę w dynamicznie rozwijającej się branży 

telekomunikacyjnej i internetowej lub kontynuować naukę na uczelniach 

technicznych, na wydziałach: elektroniki, informatyki, elektrotechniki, automatyki, 

robotyki, mechatroniki, telekomunikacji, energoelektroniki oraz pokrewnych, 

 zdobędziesz praktykę i doświadczenie w swoim zawodzie, 

 będziesz mógł brać udział w ciekawych wycieczkach, imprezach, dodatkowych 

zajęciach, 

 będziesz miał możliwość uczestnictwa w profesjonalnych kursach i szkoleniach 

organizowanych przez Szkołę specjalnie dla Ciebie, 



 jako Akademia Cisco dajemy możliwość zdobycia certyfikatu CISCO, 

 możesz rozwijać swoje pasje, zainteresowania poprzez udział w zajęciach 

pozalekcyjnych, 

 solidnie przygotujemy Cię do matury, 

 spotkasz nauczycieli, którzy indywidualnie i z zaangażowaniem traktują uczniów, 

 przekonasz się, że lekcje mogą być prowadzone w ciekawy sposób w profesjonalnych 

pracowniach, 

 spotkasz młodych ludzi podzielających twoją pasję, zainteresowania,  

 nawiążesz przyjaźnie, być może tutaj znajdziesz swoją miłość 

 bezpieczeństwo, przyjazna atmosfera i dobre samopoczucie będą towarzyszyły Ci 

przez wszystkie lata nauki. 

 


