
   
 

LOKALNA AKADEMIA SIECI KOMPUTEROWYCH CISCO  

w Zespole Szkół nr 6 w Tychach 

 

W maju bieżącego roku rozpoczęto wstępne rozmowy pomiędzy Zespołem Szkół nr 6 w 

Tychach a Akademią Techniczno – Humanistyczną w Bielsku Białej w sprawie utworzenia w naszej 

szkole Lokalnej Akademii Sieci Komputerowych CISCO. Za podstawę przyjęto oficjalny program 

akademii CISCO – IT Essentials, który jest zgodny z kwalifikacją E.12 wg nowej podstawy 

programowej MEN. Kurs obejmuje podstawy technologii PC, sieci komputerowych oraz 

bezpieczeństwa. Uczestnicy, którzy ukończą kurs, będą w stanie opisać elementy wewnętrzne 

komputera, samodzielnie go zmontować, zainstalować system operacyjny i rozwiązywać problemy  

z wykorzystaniem rozmaitych narzędzi diagnostycznych. Laboratoria praktyczne oraz laboratoria 

wirtualne pomogą uczestnikom rozwijać umiejętności rozwiązywania złożonych problemów. 

Uczniowie poznają także metody pracy w sieci oraz zasady jej bezpieczeństwa.  

Warunkiem formalnym umożliwiającym  utworzenie Akademii było przygotowanie 

instruktorów z uprawnieniami do prowadzenia kursów w ramach Akademii CISCO. W okresie od 

czerwca do września br. wytypowani przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 6 w Tychach nauczyciele – 

mgr inż. Romuald Kolibek, mgr Grzegorz Szymkowiak i mgr Miłosz Zawada zdali stosowne 

egzaminy i uzyskali uprawnienia do prowadzenia szkoleń w ramach Akademii CISCO.  

Umowa pomiędzy Academy Support Center - Fundacja Centrum Nowych Technologii przy 

Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku Białej a Zespołem Szkół nr 6 w Tychach została 

podpisana na początku czerwca. Akademia CISCO, która od 01.09.2013r. rozpoczęła swoją 

działalność w Zespole Szkół nr 6 jest pierwszą placówką tego typu w Tychach. 

Kurs – IT Essentials jest kursem bardzo praktycznym, zorientowanym w kierunku 

przyszłego zatrudnienia, dlatego obejmuje wiedzę przydatną podczas codziennej pracy oraz pomaga 

kierować i planować przyszłą karierę w branży IT. Kurs jest także podstawą dla innych, bardziej 

zaawansowanych szkoleń sieciowych. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminów absolwent uzyskuje 

międzynarodowy Certyfikat CISCO IT Essentials – honorowany na całym świecie. 

Zachęcamy wszystkich uczniów z gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych miasta Tychy a także 

z sąsiednich miejscowości do uczestnictwa w kursach IT Essentials. 

Kontakt na szkolnej stronie www.zs6.tychy.pl   

Serdecznie zapraszamy. 

http://www.zs6.tychy.pl/

