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Praktyka zawodowa 

 

Efekty kształcenia z podstawy 

programowej 
Kryteria weryfikacji z podstawy programowej Po zrealizowaniu zajęć uczeń potrafi 

Uczeń: Uczeń:  

1) przestrzega zasad kultury 

osobistej i etyki zawodowej 

1) stosuje zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte normy 

zachowania w środowisku pracy 

2) wyjaśnia pojęcie tajemnicy zawodowej 

3) przyjmuje odpowiedzialność za powierzone informacje 

zawodowe 

4) respektuje zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy 

zawodowej 

5) wyjaśnia, na czym polega zachowanie etyczne w zawodzie 

1) zachowywać się odpowiednio do sytuacji, zgodnie z zasadami kultury osobistej i 

normami zachowania 

2) wyjaśnić pojęcia: 

• tajemnicy zawodowej 

• etyki zawodowej 

3) przestrzegać tajemnicy zawodowej 

4) zachowywać się zgodnie z zasadami etyki zawodowej 

5) ponosić odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe 

2) planuje wykonanie zadania 1) omawia czynności realizowane w ramach czasu pracy 

2) określa czas realizacji zadań 

3) realizuje działania w wyznaczonym czasie 

4) monitoruje realizację zaplanowanych działań 

5) dokonuje modyfikacji zaplanowanych działań 

6) dokonuje samooceny wykonanej pracy 

1) zaplanować realizację zadania zawodowego w czasie 

2) omówić zaplanowane działania zawodowe 

3) wykonać zaplanowane zadania zawodowe w wyznaczonym czasie 

4) nadzorować wykonywanie zaplanowanych działań zawodowych 

5) w razie potrzeby wprowadzać zmiany do realizacji zaplanowanych zadań 

6) samokrytycznie oceniać wykonanie zaplanowanego działania 

3) doskonali umiejętności 

zawodowe w ramach 

kwalifikacji INF 03 

1) projektuje strony internetowe według wskazań klienta, 

2) tworzy stronę internetową wykorzystując najnowsze technologie, 

3) posługuje się strukturalnym językiem zapytań do obsługi baz 

danych, 

4) modyfikuje i rozbudowuje struktury baz danych, 

5) tworzy proste bazy danych na użytek przedsiębiorstwa, 

6) stosuje skrypty wykonywane po stronie klienta przy tworzeniu 

aplikacji internetowych, 

7) wykorzystuje języki programowania do tworzenia aplikacji 

internetowych realizujących zadania po stronie serwera, 

8) wykorzystuje frameworki do tworzenia własnych aplikacji, 

9) dokumentuje tworzoną aplikację, 

10) przygotowuje zdjęcia do galerii umieszczonej na stronie 

WWW, 

11) posługuje się bazami danych i systemami przetwarzania 
informacji w przedsiębiorstwie 

1) projektować strony internetowe według wskazań klienta, 

2) tworzyć stronę internetową wykorzystując najnowsze technologie, 

3) posługiwać się strukturalnym językiem zapytań do obsługi baz danych, 

4) modyfikować i rozbudowywać struktury baz danych, 

5) tworzyć proste bazy danych na użytek przedsiębiorstwa, 

6) stosować skrypty wykonywane po stronie klienta przy tworzeniu aplikacji 

internetowych, 

7) wykorzystywać języki programowania do tworzenia aplikacji internetowych 

realizujących zadania po stronie serwera, 

8) wykorzystywać frameworki do tworzenia własnych aplikacji, 

9) dokumentować tworzoną aplikację, 

10) przygotować zdjęcia do galerii umieszczonej na stronie WWW, 

11) posługiwać się bazami danych i systemami przetwarzania informacji w 

przedsiębiorstwie. 



 

 

 


