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Whitefield school 
 

W Whitefield school 

odbyłem 4 tygodniowe 

praktyki. Pracowałem w 

sekcji administracyjnej 

szkoły, zajmującej się 

obsługą informatyczną tej 

placówki.   



WHITEFIELD SCHOOL 

 Jest to wielokulturowa szkoła średnia, 

 Znajduje się w londyńskiej dzielnicy Barnet, 

 Jej uczniowie mają od 11-18 lat, 

 Uczniowie posługują się łącznie 70 różnymi 

 językami, 

 Realizowane są w niej fakultety informatyczne, 

 sportowe, muzyczne, taneczne, stolarskie oraz 

gastronomiczne,  

 Szkoła ma wysoki stopień zdawanych egzaminów, tu liczy się poziom. Whitefield 

jest jedną z najlepszych placówek w kraju. 

 

 



Podróż do pracy 
 

Do pracy codziennie 

podróżowałem autobusem linii 

186 w stronę Brent Cross.  

Na stacji Edgware, 

przesiadałem się  na metro, 

którym jechałem na stację 

Brent Cross.  

Dalej szedłem pieszo, kilka 

minut do mojego miejsca 

pracy.  

Cała podróż trwała około 50 

minut. 



Dojazd do pracy 
 

 

Dalej szedłem pieszo, kilka 

minut do mojego miejsca 

pracy.  

Cała podróż trwała około 50 

minut i wbrew pozorom jak na 

londyńskie standardy nie była 

wcale skomplikowana. 



Dzień w pracy 

 Pracę rozpoczynałem od godziny 9.00, a więc wyruszałem 

o 8 00. 

 Dzień rozpoczynałem od wymiany uprzejmości z szefem 

oraz współpracownikami. 

 Następnie pracodawca zlecał mi zadania na dany dzień. 

 Diagnozowałem i naprawiałem zepsuty sprzęt. 

 Wykonywałem tabele opisowe, które modyfikowałem i 

przekazywałem dalej. 

  

 

 



Dzień w pracy 
 

 Chodziłem po klasach w czasie przerw, spisywałem 

usterki, numery klas oraz obecne na tamtą chwilę 

problemy informatyczne. 

 Gdy nie było lekcji czyściłem, oraz spisywałem 

projektory znajdujące się w szkole (Około 70 sztuk). 

 Po 3 h pracy, miałem godzinną przerwę na lunch.  

 

 



Później… 
 Szef zlecał kolejne zadania. 

 W między czasie wykonywałem drobne zadania w obrębie szkoły takie jak 

naprawa drukarek, rozwiązywanie problemów z internetem, tablicami 

multimedialnymi itp.) 

 Na koniec dnia odbywała się rozmowa podsumowująca pracę. 

 Godzina 16 00 oznaczała koniec pracy i powrót do domu. 

 



Tak 

prezentowało się 

główne biuro w 

którym 

pracowałem  



A tak wyglądało 

moje stanowisko 

pracy. 



Podsumowanie 
 4 tygodnie praktyk pozwoliły mi na zdobycie wielu nowych doświadczeń 

zawodowych 

 Miałem okazję poznać sprzęt, który u nas w kraju nie jest popularny i rzadko 

stosowany 

 Nauczyłem się rozmawiać z potencjalnymi klienetami i słuchać ich potrzeb 

 Pracując w zgranym zespole nie tylko nawiązałem nowe znajomości, ale także 

poprawiłem swój angielski, wiem jak działa się w grupie i rozumiem taki system 

pracy. 

 Praktyki sprawiły, że zdobyłem nowe umiejętności i doświadczenia, a zawód 

który będę wykonywał w przyszłości stał się mi bliższy.  

 Przekonałem się, że bycie informatykiem to ciekawe i kreatywne zajęcie, 

chociaż wymaga stałego dokształcania i podążania za nowymi technologiami. 

 


