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Kierunki kształcenia
TECHNIK
INFORMATYK

r wykorzystywać możliwości rodziny i środowiska
sprzyjające usamodzielnieniu i integracji społecznej
osoby niepełnosprawnej,
r zachęcać i pomagać osobie
niepełnosprawnej w korzystaniu z ofert edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i turystycznych,
r pomagać osobie niepełnosprawnej w załatwianiu
spraw urzędowych, prowadzeniu korespondencji i
gospodarowaniu środkami
pieniężnymi,
r współpracować z instytucjami, organizacjami, specjalistami i indywidualnymi osobami,
r przestrzegać
przepisów
bezpieczeństwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

r umiejętność obsługi oprogramowania użytkowego,
r umiejętność doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania,
r umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe),
r umiejętność pracy w sieciach komputerowych,
r umiejętność projektowania baz danych i ich oprogramowania,
r znajomość podstaw programowania.

Charakterystyka zawodu
r administrowanie sieci
r programowanie i testowanie oprogramowania
r wdrażanie programów
r opracowywanie i ulepszanie komputerowych systemów operacyjnych i aplikacji
r projektowanie stron www
r składanie i konfigurowanie sprzętu, planowanie i
projektowanie wyposażenia komputerowego
TECHNIK BHP
r prowadzenie szkoleń

Charakterystyka zawodu
Do zadań absolwenta kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy należy:
sporządzanie bieżącej oraz
okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
uwzględniając obowiązujące
przepisy i normy, ustalanie
zgodności oddawanych do
użytku obiektów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z dokumentacją projektową, identyfikowanie zagrożenia i redukowanie ryzyka zawodowego,
ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków, sporządzanie dokumentacji powypadkowej, ocenianie ekonomicznych skutków zagrożeń. Ponadto specjalista ds.
BHP przeprowadza szkolenia
bhp
dla
nowo
zatrudnionych osób. W
sytuacjach zagrożenia życia
i zdrowia pracowników
Opis kształcenia:
Kształcenie w zawodzie może wstrzymać pracę urzątechnik informatyk ma na dzeń w zakładzie.
celu przygotowanie do:
Możliwość zatrudnienia i
r obsługiwania lokalnych
sieci komputerowych i stanowiska pracy absolwenta
nadzorowania ich pracy
Absolwenci, po ukończer dobierania
konfiguracji
sprzętu i oprogramowania niu kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy,
dla różnych zastosowań
r administrowania bazami mogą być zatrudnieni we
przedsiębiordanych i systemami prze- wszystkich
stwach, instytucjach i zakłatwarzania informacji
r projektowania i zakładania dach pracy, w których wybaz danych i ich oprogra- magany jest nadzór warunków bezpieczeństwa i higiemowania aplikacyjnego
r posługiwania się gotowy- ny pracy, jak również mogą
mi pakietami oprogramo- prowadzić własną działalwania użytkowego dla po- ność gospodarczą jako spewszechnie spotykanych cjaliści ds. BHP.
zastosowań
W wyniku kształcenia w
r posługiwania się oprogramowaniem graficznym i zawodzie technik bhp absolwent będzie potrafił:
multimedialnym,
r projektowania grafiki i pre- r sporządzać bieżące i okresowe analizy stanu bezpiezentacji multimedialnych
czeństwa;
r programowania
r formować
propozycje
przedsięwzięć mających
Technik informatyk pona celu poprawę stanu
siada umiejętności, takie
bezpieczeństwa;
jak:
r rozwiązywać bieżące
r sprawne posługiwanie problemy techniczne i orgasię systemami operacyjnymi, nizacyjne w zakładzie pracy

Możliwość zatrudnienia i
stanowiska pracy absolwenta
Techników informatyków
zawsze potrzebuje każda firma czy to w formie umowy o
pracę, czy umów zleconych.
Absolwenci kierunku informatyka mogą być zatrudnieni wszędzie tam, gdzie potrzebna jest fachowa wiedza
informatyczna od instalowania, uruchamiania i prowadzenia baz danych lub systemów oprogramowania do badań nad zastosowaniem
komputerów, architektury
komputerowej, projektowania struktury danych i bazy
danych, sztucznej inteligencji i robotyzacji.
Absolwent zostaje bardzo
dobrze przygotowany do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

z bezpieczeństwem pracy i
ergonomią;
r oceniać wytwarzane wyroby pod względem bezpieczeństwa i ergonomii;
r identyfikować zagrożenia
oraz oceniać i redukować
ryzyko zawodowe występujące w środowisku pracy;
r ustalać okoliczności i
przyczyny
wypadków,
sporządzać dokumentację
powypadkową oraz formować odpowiednie wnioski
profilaktyczne;
r prowadzić rejestr i przechowywać dokumentację
dotyczącą wypadków przy
pracy;
r kontrolować stan bezpieczeństwa i higieny pracy;
r prowadzić szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
r korzystać z rożnych źródeł
informacji oraz doradztwa
specjalistycznego;
r prowadzić działalność gospodarczą;

r ochrona naturalna środowiska i ochrona ppoż
r użytkowanie komputera.

ASYSTENT OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Asystent Osoby Niepełnosprawnej współpracuje z
osobą niepełnosprawną, jej
rodziną, pracownikiem socjalnym, pedagogiem, psychologiem, rehabilitantem i
innymi specjalistami w celu
włączenia podopiecznego w
życie społeczne w obszarze
rehabilitacji, edukacji i doskonalenia zawodowego, zatrudnienia, czasu wolnego,
usług i świadczeń.
Miejscem pracy Asystenta
jest środowisko zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Treści kształcenia:
Kształcenie do zawodu
Asystent Osoby Niepełnosprawnej ma charakter interdyscyplinarny.
Program
Program nauczania obej- kształcenia zawiera 6 bloków programowych. Pierwmuje przedmioty:
szym z nich jest blok nauk
r podstawy mechaniki, kon- społecznych: czyli psycholostrukcji budowy maszyn i gii, pedagogiki, socjologii,
kulturoznawstwa, psychoterysunku technicznego
r techniki wytwarzania z rapii i psychopatologii, polityki społecznej, wybranych
materiałoznawstwem
r podstawy statystyki, eko- zagadnień z metodologii i
metodyki pracy socjalnej, aknomiki i organizacji
sjologii. Działanie Asystenta
r toksykologia
r podstawy ergonomii i fi- Osoby Niepełnosprawnej powinno opierać się na prawie
zjologii pracy
r podstawy psychologii i so- stąd w programie ujęto zagadnienia prawne pozwalacjologii
jące poznać podstawowe por prawna ochrona pracy
r techniczne bezpieczeń- jęcia prawne, system prawa,
prawne podstawy pomocy
stwo pracy
społecznej, ochrony zdrowia
r analiza i ocena zagrożeń
r szkolenie i popularyzacja oraz zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawzagadnień bhp

Możliwe miejsca pracy to:
miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
stowarzyszenia i fundacje
działające na rzecz osób niepełnosprawnych, Ośrodki
Pomocy Społecznej prowadzące działy usług opiekuńczych, Szpitale, Hospicjua,
Ośrodki Opiekuńczo-Lecznicze, Powiatowe Centra PoCechą kształcenia do tego mocy Rodzinie.
zawodu jest naprzemienność
kształcenia teoretycznego i UZUPEŁNIAJĄCE
praktycznego. Bogata oferta LICEUM
zajęć praktycznych i praktyk OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
zawodowych
umożliwia
Charakterystyka: Uzupełzdobywanie doświadczeń
oraz jest elementem inicjują- niające liceum ogólnokształcym proces kształtowania się cące (dwuletnie) przygotowuje absolwentów zasadnitożsamości zawodowej.
czych szkół zawodowych do
Absolwent będzie posiadł uzyskania średniego wynastępujące umiejętności kształcenia ogólnokształcącego
zawodowe:
Okres nauki: 2 lata.
r rozpoznawać o analizować
Perspektywy kształcenia:
sytuację społeczną oraz
warunki życia osoby nie- Absolwenci liceum mogą
kontynuować dalszą naukę
pełnosprawnej,
r rozpoznawać symptomy w szkołach wyższych lub
zaburzeń psychofizycz- szkołach policealnych uzynych i udzielać pierwszej skując dodatkowe kwalifikapomocy w stanach zagro- cje zawodowe.
żenia życia i zdrowia,
Program nauczania obejr współpracować z osobą
niepełnosprawną i zespo- muje następujące przedmiołem specjalistów w realiza- ty:
cji indywidualnego progra- r Język polski
mu pomocy i rehabilitacji, r Język obcy (angielski, niemiecki, rosyjski) - do wyr opracowywać i realizować
boru
plan współdziałania z osor Historia
bą niepełnosprawną,
r doradzać i pomagać osobie r Matematyka
niepełnosprawnej w za- r Wiedza o społeczeństwie
spakajaniu podstawowych r Fizyka z astronomią
potrzeb i rozwiązywaniu r Biologia
r Chemia
problemów,
r wykonywać podstawowe r Geografia
r Technologia informacyjna
zabiegi pielęgnacyjne,
r stosować zasady zdrowego r Podstawy przedsiębiorczości
stylu życia,
nych. W programie znajduje
się również blok zawierający
zagadnienia medyczne oraz
przedmioty związane z rehabilitacją w odniesieniu do
różnych grup osób niepełnosprawnych. Słuchacze opanowują podstawy języka migowego.

