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Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Nazwa zawodu:

Technik archiwista

Symbol cyfrowy
zawodu:

441403

Nazwa kwalifikacji
w zawodzie:

K1. Organizacja i prowadzenie
archiwum

K2. Opracowywanie
materiałów archiwalnych

−

efekty kształcenia wspólne
dla wszystkich zawodów
BHP, PDG, JOZ, KPS,
OMZ

−

efekty kształcenia wspólne
dla wszystkich zawodów
BHP, PDG, JOZ, KPS,
OMZ

−

efekty kształcenia wspólne
dla zawodów w ramach
obszaru kształcenia
stanowiące podbudowę do
kształcenia w zawodzie lub
grupie zawodów PKZ(A.ab)

−

efekty kształcenia wspólne
dla zawodów w ramach
obszaru kształcenia
stanowiące podbudowę do
kształcenia w zawodzie lub
grupie zawodów PKZ(A.ab)

−

efekty kształcenia właściwe
dla kwalifikacji
wyodrębnionej w danym
zawodzie A.63.

−

efekty kształcenia właściwe
dla kwalifikacji
wyodrębnionej w danym
zawodzie A.64.

Zestaw oczekiwanych
efektów kształcenia:

Nazwa pracowni dla
kwalifikacji
w zawodzie:

I.
II.

Pracownia komunikacji
w języku obcym
Pracownia archiwalna

I.
II.

Pracownia komunikacji
w języku obcym
Pracownia archiwalna

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania,
jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia
zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień
30.09.2013 r.:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z późn. zm.).
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z późn. zm.).
3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).
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Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Kwalifikacja K1. Organizacja i prowadzenie archiwum
I. Pracownia komunikacji w języku obcym
1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni
− komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,
− drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,
− projektor multimedialny,
− telewizor,
− ekran projekcyjny,
− tablica szkolna biała suchościeralna,
− tablica flipchart,
− słuchawki z mikrofonem,
− system do nauczania języków obcych,
− apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz
z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
2. Opis infrastruktury pracowni
a. usytuowanie pracowni
Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem
mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.
b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym
znajdują się stanowiska
Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia
podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań:
budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz
sanitarno-epidemiologicznych.
c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska
Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom
swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.
d. wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów
W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą,
wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania
światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.
3. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni
W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych.
Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy
i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno
stanowisko dla jednego ucznia.
a. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów
− komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,
− słuchawki z mikrofonem.
II. Pracownia archiwalna
1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni
− komputer z dostępem do Internetu z pakietem programów biurowych, pakietem
programów do sporządzania dokumentacji archiwalnej i zarządzania nią,
− drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,
− projektor multimedialny,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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−
−
−
−
−

telewizor,
ekran projekcyjny,
tablica szkolna biała suchościeralna,
tablica flipchart,
apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz
z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

2. Opis infrastruktury pracowni
a. usytuowanie pracowni
Usytuowanie w budynku szkolnym, kondygnacja dowolna lub w zakładzie pracy –
archiwum zakładowe.
b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym
znajduje się stanowisko
Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia
podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań:
budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz
sanitarno-epidemiologicznych.
c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska
Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom
swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.
d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów
W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą,
wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania
światłem sztucznym, wentylacja naturalna lub nawiewno-wywiewna;
3. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni
W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych.
Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy
i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno
stanowisko dla jednego ucznia.
a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla
kwalifikacji
− regał archiwalny typu „kompakt”,
− drabiny,
− wózki transportowe do przewożenia dokumentacji,
− stół do opracowywania dokumentacji wielkoformatowej,
− stół z przezroczystym podświetlanym blatem do dokumentacji kartograficznej.
b. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych
− przyrządy pomiarowe: higrometr, termometr
c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych
w procesie kształcenia
− druki i formularze – czyste i przykładowo wypełnione, np. spisy zdawczoodbiorcze, wykazy spisów zdawczo-odbiorczych, karty udostępnienia akt,
− pudła archiwalne,
− obwoluty,
− teczki archiwalne.
d. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów
− komputer z dostępem do Internetu i z podłączeniem do drukarki sieciowej
i skanera, pakiet programów biurowych, pakiet programów do sporządzania
dokumentacji archiwalnej i zarządzania nią.
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e. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury,
przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni
− informatory archiwalne;
− zestaw przepisów prawa dotyczących zasobów archiwalnych, funkcjonowania
archiwów, zasad postępowania z dokumentacją w wersji drukowanej lub
elektronicznej;
− publikacje z zakresu archiwistyki,
− kopie dokumentów sporządzonych na różnych nośnikach informacji;
− wzory archiwalnych pomocy ewidencyjno-informacyjnych: inwentarze,
przewodniki, informatory, katalogi, indeksy, karty inwentarzowe, druki i formularze;
− normy, regulaminy dotyczące dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż.;
− przykładowe instrukcje archiwalne;
− przykładowe wykazy akt;
− czasopisma archiwalne („Archiwista Polski”, „Archeion”).
f. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy
− gaśnica proszkowa,
− odzież ochronna – fartuchy ochronne, rękawiczki bawełniane, maseczki
przeciwpyłowe.
Kwalifikacja K2. Opracowywanie materiałów archiwalnych
I. Pracownia komunikacji w języku obcym
1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni
− komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,
− drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,
− projektor multimedialny,
− telewizor,
− ekran projekcyjny,
− tablica szkolna biała suchościeralna,
− tablica flipchart,
− słuchawki z mikrofonem,
− system do nauczania języków obcych,
− apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz
z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
2. Opis infrastruktury pracowni
a. usytuowanie pracowni
Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem
mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.
b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym
znajdują się stanowiska
Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia
podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań:
budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz
sanitarno-epidemiologicznych.
c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska
Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom
swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.
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minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska - 4 m
kwadratowe na ucznia;
d. wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów
W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą,
wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania
światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.
3. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni
W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych.
Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy
i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno
stanowisko dla jednego ucznia.
a. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów
− komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,
− słuchawki z mikrofonem.
II. Pracownia archiwalna
1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni
− komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu, oraz
z oprogramowaniem do sporządzania dokumentacji archiwalnej i zarządzania nią,
− drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,
− projektor multimedialny,
− telewizor,
− ekran projekcyjny,
− tablica szkolna biała suchościeralna,
− tablica flipchart,
− apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz
z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
2. Opis infrastruktury pracowni
a. usytuowanie pracowni
Usytuowanie w budynku szkolnym, kondygnacja dowolna lub w zakładzie pracy –
archiwum zakładowe.
b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym
znajduje się stanowisko
Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia
podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań:
budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz
sanitarno-epidemiologicznych.
c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska;
Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom
swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.
d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów
W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą,
wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania
światłem sztucznym, wentylacja naturalna lub nawiewno-wywiewna;
3. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni
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W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych.
Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy
i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno
stanowisko dla jednego ucznia.
a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla
kwalifikacji
− regały archiwalne typu kompakt,
− drabiny,
− wózki transportowe do przewożenia dokumentacji,
− stół do opracowywania dokumentacji wielkoformatowej,
− stół z przezroczystym podświetlanym blatem do dokumentacji kartograficznej.
b. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych
− przyrządy pomiarowe: higrometr, termometr.
c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych
w procesie kształcenia;
− druki i formularze – czyste i przykładowo wypełnione, np. spisy zdawczoodbiorcze, wykazy spisów zdawczo-odbiorczych, karty udostępnienia akt,
− pudła archiwalne,
− obwoluty,
− teczki archiwalne.
d. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów
− komputer z dostępem do Internetu i z podłączeniem do drukarki sieciowej
i skanera, pakiet programów biurowych, pakiet programów do sporządzania
dokumentacji archiwalnej i zarządzania nią.
e. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury,
przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni
− informatory archiwalne;
− zestaw przepisów prawa dotyczących zasobów archiwalnych, funkcjonowania
archiwów, zasad postępowania z dokumentacją w wersji drukowanej lub
elektronicznej;
− publikacje z zakresu archiwistyki,
− kopie dokumentów sporządzonych na różnych nośnikach informacji;
− wzory archiwalnych pomocy ewidencyjno-informacyjnych: inwentarze,
przewodniki, informatory, katalogi, indeksy, karty inwentarzowe, druki i formularze;
− normy, regulaminy dotyczące dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż.;
− przykładowe instrukcje archiwalne;
− przykładowe wykazy akt;
− czasopisma archiwalne (np. „Archiwista Polski”, „Archeion”).
f. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy
− gaśnice proszkowe,
− odzież ochronna – fartuchy ochronne, rękawiczki bawełniane, maseczki
przeciwpyłowe.
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Załącznik

Opis elementów wyposażenia stanowisk dydaktycznych

Nazwa zawodu:

Technik archiwista

Symbol cyfrowy zawodu:

441403

Lp.

I.

Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia
stanowiska (przedmiotu)

Nazwa wybranego
elementu
wyposażenia
stanowiska
(przedmiot)

Pracownia komunikacji w języku obcym

1.

Komputer
stacjonarny
z oprogramowaniem
biurowym

2.

Drukarka laserowa
ze skanerem
i kopiarką A4

3.

Projektor
multimedialny

−

komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez
jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min.
dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB
RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz,
klawiatura, kamera internetowa,
− monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas
reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format
panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI,
− system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit,
− pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz
kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji),
− program antywirusowy na każde stanowisko.
− urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne,
− funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie,
− druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi,
pamięć min. 16 MB, złącze USB,
− skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze.
− rozdzielczość optyczna min. 1024x768,
− jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min.
1600 ANSI Lumenów),
− kontrast min. 4000:1,
− format obrazu (standard) 4:3,
− żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy,
− porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video,
HDMI, stereo mini Jack,
− wbudowany głośnik o mocy min. 5W (stereo),
− torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający
i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI,
− wskaźnik laserowy, pilot,
− technologia – LCD
wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia
projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej:
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4.

Telewizor

5.

System do
nauczania języków
obcych

II.

szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3
lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie:
ścienne lub sufitowe.
− technologia: LCD,
− przekątna ekranu: min 47" Full HD,
− format obrazu: 16:9,
− rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080,
− odświeżanie obrazu: 200 (Hz),
− kontrast: 80000:1 (dynamiczny),
− 3 x HDMI, 2 x USB.
Pracownia - 16 stanowisk dla ucznia i dla nauczyciela
wyposażona profesjonalnie w sprzęt do odsłuchu, meble
ustawione „w podkowę” (stoliki i krzesła dla uczniów, biurko
i krzesło obrotowe dla nauczyciela), z okablowaniem
stanowisk, z zainstalowanym oprogramowaniem na każdym
stanowisku pozwalającym m.in. na pracę w parach, pracę
w grupach, pracę indywidualną oraz sterowanie pracą
z komputera klasy PC.

Pracownia archiwalna

1.

Komputer
stacjonarny
z oprogramowaniem
biurowym

2.

Pakiet programów
do sporządzania
dokumentacji
archiwalnej
i zarządzania nią

3.

Drukarka laserowa
ze skanerem
i kopiarką A4

4.

Monitor
i magnetowid

5.

Regał archiwalny

−

komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez
jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min.
dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB
RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz,
klawiatura, kamera internetowa,
− monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas
reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format
panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI,
− system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit,
− pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz
kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji),
− program antywirusowy na każde stanowisko.
− umożliwia przetwarzanie dokumentów papierowych
znajdujących się w archiwach zakładowych w ich wersje
cyfrowe,
− dzięki Elektronicznemu archiwum wszystkie dokumenty
mogą zostać w łatwy sposób skatalogowane oraz
przygotowane do szybkiego wyszukiwania,
− pakiet Premium, np. 10 licencji, użytkowanie wieczyste.
− urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne,
− funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie,
− druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi,
pamięć min. 16 MB, złącze USB,
− skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze.
Karta do przegrywania filmów z kaset VHS typu VIVO
z programem Ferrc Cyfrowy Magnetowid, kabel S-video lub
kabel VIVO do podłączenia magnetowidu z komputerem oraz
z kablem „mały” Jack do przegrywania dźwięku.
Regały metalowe z półkami regulowanymi, wytrzymałość półek
80 kg, zgodne z CE.
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6.
7.
8.

Higrometr
i termometr
Stół
Wózek transportowy

Certyfikat CE, homologacja PIMIW zgodność z HACCP i DHP
Wymiary 160x180, certyfikat CE
Certyfikat CE
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