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jest to dziś zawód z przyszłością. 
 

Kierunek jest połączeniem elektroniki, informatyki i telekomunikacji, a jego absolwent zostanie ekspertem w 

dziedzinie sieci teleinformatycznych.  

Gimnazjalisto! 

 

Jeżeli  interesujesz się informatyką i komunikacją sieciową: 

 masz poczucie dyscypliny i odpowiedzialności, zdolność koncentracji, spostrzegawczość i podzielność 

uwagi; 

 cechuje cię wyobraźnia techniczna i konstrukcyjna;  

 jesteś gotowy do wykonywania prac trudnych;  

 umiesz radzić sobie ze stresem oraz nie ulegasz frustracji; 

 wykazujesz zamiłowanie do dokładnej pracy, ładu i systematyczności 

wybierz kształcenie w zawodzie technik teleinformatyk. 
 

Tu zdobędziesz umiejętności:  
1) montowania komputerów;  
2) instalowania systemów operacyjnych oraz oprogramowania 
użytkowego i  
narzędziowego w komputerach;  
3) uruchamiania komputerów;  
4) prowadzenia sprzedaży podzespołów, komputerów oraz 
oprogramowania;  
5) dokonywania przeglądów, napraw i modernizacji komputerów;  
6) podłączania i instalowania urządzeń wejścia – wyjścia komputerów;  
7) projektowania sieci komputerowych dla małych i średnich przedsiębiorstw;  
8) budowania sieci komputerowych i podłączanie ich do internetu;  
9) instalowania oprogramowania sieciowego na serwerach;  
10) zabezpieczenia komputerów i sieci przed zawirusowaniem, dbania o bezpieczeństwo  
informacji w sieciach;  
11) montowania łączy teletransmisyjnych oraz podzespołów i urządzeń  
wchodzących w skład sieci teleinformatycznej;  
12) konserwacji bieżącej urządzeń sieciowych;  
13) instalowania oprogramowania i uruchamiania telefonów komórkowych;  
14) obsługi, diagnozowania i naprawy telefonów komórkowych;  
15) obliczania i analizowania kosztów eksploatacji komputerów i sieci.  

 

Nauka w naszej szkole umożliwia: 

 zdobycie tytułu technika teleinformatyk 
 uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje: 

uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich 
projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 
montaż i eksploatacja sieci rozległych 
 

 przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach 

TECHNIK  TELEINFORMATYK 
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MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA 
Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik teleinformatyk może podejmować 
pracę w: 

 1) przedsiębiorstwach korzystających z informacji w 
 formie elektronicznej; 
 2) firmach montujących i sprzedających komputery; 
 3) organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy 
 teleinformatyczne; 
 4) firmach świadczących usługi teleinformatyczne w 
 zakresie telekomunikacji oraz budowy i 
 eksploatacji systemów teleinformatycznych; 
 5) różnych jednostkach, na stanowisku administrator 
 a sieci komputerowych; 
 6) firmach projektujących i wdrażających nowoczesne 
 rozwiązania teleinformatyczne; 
 7) firmach montujących i naprawiających telefony komórkowe 

 
 

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA 
W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające 3 kwalifikacje zawodowe. 
Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej dają tytuł technika 
teleinformatyki, a zdany egzamin dojrzałości daje szanse kontynuowania nauki na studiach 
wyższych. 
Absolwent technikum w zawodzie technik teleinformatyk może dodatkowo uzyskać 
dyplom CISCO IT Essentials oraz ECDL Core. 
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