TECHNIK PROGRAMISTA
Programowanie to pasja, ci¹g³y rozwój, nauka.
Praca programisty polega na tworzeniu
i przygotowaniu do wdro¿enia aplikacji. Wykorzystuj¹c wybrany
jêzyk i œrodowisko programistyczne,
tworzy aplikacjê, wprowadza poprawki i udoskonalenia w aplikacji,
a w razie koniecznoœci równie¿ usuwa b³êdy.
Bardziej skomplikowane aplikacje realizowane s¹ w zespo³ach
pod kierunkiem kierownika projektu. Aby zostaæ, programist¹potrzeba
kwalifikacji i umiejêtnoœci, ale programista to jeden z najlepiej
zarabiaj¹cych i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów

Technicy programiœci s¹ przygotowani do pracy w zespole programistów,
jako wsparcie w realizacji zadañ programistycznych i testowania
oprogramowania. Jest to zawód wymagaj¹cy logicznego rozumowania,
analitycznego myœlenia, umiejêtnoœci planowania, dobrej pamiêci, dok³adnoœci,
samodzielnoœci i umiejêtnoœci pracy w zespole.
Programowanie to dziedzina informatyki, która zmienia siê wraz z ewolucj¹
sprzêtu i myœli informatycznej. Dlatego przygotowujemy przysz³ych
programistów nie tylko do ci¹g³ego aktywnego doskonalenia swoich
umiejêtnoœci, ale tak¿e do nauki zupe³nie nowych technik i jêzyków
programowania. Nabywaj¹ oni umiejêtnoœæ pracy indywidualnej,
przy wykonywaniu z³o¿onych projektów,
oraz pracy w zespole pod kierunkiem lidera.

Absolwent szko³y bêdzie przygotowany do wykonywania zadañ:
•tworzenia i administracji stronami internetowymi;
•tworzenia, administracji i u¿ytkowania relacyjnych baz danych;
•programowania aplikacji internetowych;
•tworzenia i administracji systemami zarz¹dzania treœci¹;
•projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych;
•projektowania,programowania i testowania aplikacji desktopowych;
projektowania, programowania i testowaniaaplikacji mobilnych.

PRACOWNIE
Szko³a posiada 5 pracowni dla zawodu technik informatyk
z najnowszym wyposa¿eniem komputerowym
pozyskanym w ramach projektu unijnego.

Pracownia Urz¹dzeñ techniki komputerowej
Pracownia Sieci komputerowych
Pracownia Eksploatacji i monta¿u urz¹dzeñ komputerowych
Pracownia Technik Internetowych i Multimedialnych
Pracownia Aplikacji Internetowych

komputery z procesorami:
i7-8700, 16 GB RAM, kart¹ grafiki NVIDIA RTX 2070,
i5-8400, 16 GB RAM, kart¹ grafiki NVIDIA GTX 1060
prze³¹czniki warstwy 2 i 3 firmy CISCO,
routery CISCO 4321,
sprzêtowe firewalle,
testery i narzêdzia do monta¿u sieci.
zajêcia odbywaj¹ siê z wykorzystaniem projektora multimedialnego
i tablicy interaktywnej
ka¿dy uczeñ ma mo¿liwoœæ pracy na tablecie graficznym
Uczniowie maj¹ do dyspozycji (równie¿ z mo¿liwoœci¹ legalnego zainstalowania w domu)
systemy operacyjne Windows i inne oprogramowanie Microsoft
z programu Azure Dev Tools for Teaching.

W szkole rozwijany jest projekt najnowszej technologii œwiat³owodowej.

Po ukoñczeniu nauki absolwent mo¿e znaleŸæ zatrudnienie w:

•oœrodkach obliczeniowych,•dzia³ach obs³ugi informatycznej dowolnego
przedsiêbiorstwa,
•przedsiêbiorstwach zajmuj¹cych siê hostingiem oraz projektowaniem,
tworzeniem i administracj¹ witryn internetowych oraz innych technologii webowych,
•przedsiêbiorstwach zajmuj¹cych siê tworzeniem programów desktopowych
i aplikacji internetowych,
•przedsiêbiorstwach zajmuj¹cych siê tworzeniem aplikacji mobilnych,
•przedsiêbiorstwach zajmuj¹cych siê modelowaniem, projektowaniem
i drukiem 3D,
•we w³asnej firmie prowadz¹cej dzia³alnoœæ w zakresie us³ug informatycznych

Zajêcia odbywaj¹ siê z wykorzystaniem
projektora multimedialnego
i tablicy interaktywnej.
Ka¿dy uczeñ ma mo¿liwoœæ pracy
na tablecie graficznym.

Kwalifikacje
INF.04
Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacjch.

1) podstawy programowania,
2)tworzenie aplikacji desktopowych,
3) aplikacje desktopowe i mobilne,
4) aplikacje webowe,
5) tworzenie aplikacji webowych,
6)•tworzenie aplikacji mobilnych.

INF.03
Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami
internetowymi oraz bazami danych
1) tworzenie i administracja stronami internetowymi
2) tworzenie, administracja i u¿ytkowanie relacyjnych baz danych
3) programowanie aplikacji internetowych;
4) tworzenie i administracja systemami zarz¹dzania treœci¹

Nauka w zawodzie odbywa siæ na
przedmiotach teoretycznych i praktycznych,
oraz miesiæcznych praktykach zawodowych u pracodawców.

Wyjazdy na praktyki zagraniczne ERASMUS+

projekty unijne
z praktykami
p³atnymi dla uczniów

