
 
 

Jak wyglądają nasze pracownie? 

Nasza szkoła dysponuje specjalistycznymi pracowniami dla wszystkich zawodów, 

w których prowadzimy kształcenie. 

 ▶ Pracownia uruchamiania oraz utrzymania terminali i przyłączy abonenckich 

jest wyposażona w zestaw 12 central telefonicznych z centralą administracyjną, serwery 

telekomunikacyjne realizujące funkcje cyfrowej centrali telefonicznej, serwery VoIP, 

bramki GSM i routery internetowe. Sprzęt, aparaty telefoniczne analogowe i cyfrowe 

oraz oprogramowanie z zakresu usług ISDN, VoIP pozwalają uczniom praktycznie 

wykorzystać najnowsze osiągnięcia w dziedzinie teleinformatyki. 

 ▶ Pracownia montażu elektronicznego została wyposażona w specjalistyczne 

stanowiska serwisowe dedykowane do stref zabezpieczonych przed wyładowaniami 

elektrostatycznymi, wielokanałowe urządzenia serwisowe do montażu i demontażu 

komponentów powierzchniowych i przewlekanych oraz serwisowe systemy wizyjne HD.  

▶ Pracownia elektroniczna jest wyposażona w zestawy mierników, zasilaczy 

i generatorów funkcyjnych, wzorce podstawowych elementów elektronicznych, takich 

jak dekady rezystancji, pojemności i  indukcyjności, w  urządzenia pomiarowe, 

oscyloskopy cyfrowe, analogowe, generatory funkcyjne oraz w zestawy do automatyki 

przemysłowej, pozwalające uczniom kompletować i samodzielnie tworzyć stanowiska 

badawczo-pomiarowe, na których wykonują oni ćwiczenia; możliwe jest 

przeprowadzanie symulacji układów elektronicznych na komputerach wyposażonych 

w oprogramowanie Multisim, LabView oraz w platformę uruchomieniową Elvis 

II i myDAQ firmy National Instruments. 

 ▶ Pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych jest wyposażona 

w  zestawy anten TV SAT, tunery TV SAT, mierniki sygnału TV, multiswitche, odbiorniki 

TV, kamery TV przemysłowej, rejestratory, systemy domofonów, systemy alarmowe, 

przyrządy pomiarowe.  

▶ Pracownia automatyki przemysłowej została wyposażona w specjalistyczne 

zestawy do  instalacji i programowania sterowników PLC, regulatory dwustawne, 

regulatory PID, czujniki i przetworniki pomiarowe oraz urządzenia wykonawcze.  

▶ Pracownia maszyn i urządzeń elektrycznych oraz pracownia urządzeń 

dźwigowych wyposażona jest w przyrządy pomiarowe, silniki 1- i 3-fazowe, 

transformatory, prądnice, układy automatyki, zestawy urządzeń współpracujących 

z urządzeniami dźwigowymi oraz w programowalny model urządzenia dźwigowego.  



 
 

 

▶ Pracownie montażu i eksploatacji komputerów osobistych i urządzeń 

peryferyjnych wyposażono w zestawy komputerowe do montażu i demontażu, 

umożliwiające wymianę procesora, pamięci, kart graficznych, dźwiękowych sieciowych, 

napędów dyskowych HD i DVD.  

▶ Pracownie sieci komputerowych i  systemów operacyjnych są wyposażone 

w zestawy komputerowe, karty sieciowe, karty bezprzewodowe, modemy, routery, 

Access Pointy, programowane i  zarządzane switche, testery okablowania 

i światłowodów, spawarki światłowodowe, reflektometry, mierniki certyfikacji sieci, 

oprogramowanie serwerowe i oprogramowanie stacji roboczych Windows, Linux oraz 

oprogramowanie dostępne w  ramach licencji Microsoft Imagine Academy. 

 ▶ Pracownie aplikacji internetowych są wyposażone w  zestawy komputerowe                              

z  oprogramowaniem do tworzenia aplikacji internetowych; bazę sprzętową uzupełnia 

szeroki wybór profesjonalnego oprogramowania Microsoft, Adobe Master Collection 

i Autodesk Animation Academy z  drukarkami 3D, w  skład którego wchodzą m.in. 

Photoshop, Ilustrator, InDesign CS4, Acrobat Pro, Flash Pro, MS SQL Server i Office. Jak 

możesz z nami rozwijać swoje pasje? Nasi uczniowie mają możliwość udziału w wielu 

projektach, innowacjach pedagogicznych oraz stażach zagranicznych, które służą 

podnoszeniu ich kompetencji zawodowych, językowych, matematycznych i społecznych. 

▶ Pracownie informatyki są wyposażone w zestawy komputerowe                                                  

z oprogramowaniem do tworzenia programów i aplikacji komputerowych w tym 

interpretery i kompilatory  VisualBasic, C++, C#, Python Java, JavaScript, php i inne. 

Oprogramowanie do edycji dźwięku, video grafiki wektorowej i rastrowej.  

 

 

 


