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PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK 

 

Praktyki zawodowe odgrywają bardzo ważną rolę w procesie kształcenia. Stanowią one na 

wszystkich kierunkach obligatoryjny element kształcenia i podlegają z tego powodu 

obowiązkowemu zaliczeniu na równi z innymi zajęciami. 

 

Do podstawowych zadań praktyk zawodowych organizowanych w Policealnych Szkołach 

SKK spółka z o.o. należy zaliczyć:  

 ugruntowanie i weryfikacja zdobytej przez słuchaczy wiedzy i nabytych umiejętności 

oraz postaw ukształtowanych w trakcie nauki;  

 zdobycie przez słuchaczy podstawowych nawyków i umiejętności zawodowych;  

 nauczenie się przez słuchaczy wiązania wiadomości teoretycznych  

z działalnością praktyczną;  

 profesjonalne poznanie przez słuchaczy specyfiki środowiska zawodowego, w którym 

będą zatrudnieni po ukończeniu nauki. 

 

Ponadto, w trakcie odbywania praktyk zawodowych w świadomości słuchaczy powinna 

następować także weryfikacja zdobywanej w trakcie nauki wiedzy teoretycznej poprzez jej 

konfrontację z rzeczywistością empiryczną i na tym tle dokonywanie krytycznej oceny 

posiadanych umiejętności. Celem praktyk powinno być także wyrabianie przez słuchaczy 

pozytywnych przekonań, co do własnych możliwości i kompetencji w przyszłym zawodzie, 

aby umacniać osobiste przekonanie o trafności wyboru tego właśnie zawodu. 

 

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH przewiduje następujący rozkład 

czasowy w trakcie okresu nauki:  

 

POLICEALNA SZKOŁA – TECHNIK OPTYK 

Termin praktyki Ilość godzin Ilość tygodni Forma zaliczenia 

w II semestrze 80 2 zaliczenie na ocenę 

w III semestrze 80 2 zaliczenie na ocenę 

 

Praktyki zawodowe odbywać będą się w wybranych przez szkołę lub wskazanych przez 

słuchacza podmiotach, firmach oraz placówkach ściśle związanych ze specjalizacją 

zawodową.  

Nadzór i opiekę nad całością praktyk słuchaczy sprawować będzie dyrektor szkoły i opiekun 

semestru.  

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM I ZAKRES PROBLEMOWY ODBYWANIA 

PRAKTYK będzie indywidualnie konstruowany dla każdej ze szkół oddzielnie z 

uwzględnieniem ich specyfiki - zawarty on będzie w „Dzienniczku praktyk” 
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Efekty kształcenia realizowane w trakcie praktyki zawodowej: 

MG.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych  
Przygotowywanie materiałów i elementów optycznych do montażu  
Uczeń: 

1) rozpoznaje symbole i oznaczenia materiałów i elementów optycznych stosowanych w 

sprzęcie optycznym; 

2) dobiera materiały konstrukcyjne metalowe, niemetalowe i optyczne do wytwarzania i 

montażu układów optycznych, optoelektronicznych, sprzętu optycznego i 

mechanizmów precyzyjnych; 

3) dobiera elementy mechanizmów drobnych i precyzyjnych do budowy aparatury i 

urządzeń optycznych na podstawie dokumentacji technicznej; 

4) dobiera elementy do budowy sprzętu optycznego i optoelektronicznego na podstawie 

dokumentacji technicznej; 

5) stosuje dokumentację techniczną i normy jakości w procesie kontroli materiałów i 

elementów optycznych; 

6) dobiera przyrządy pomiarowe do wykonywania pomiarów parametrów 

geometrycznych i optycznych materiałów; 

7) wykonuje pomiary parametrów geometrycznych i optycznych materiałów. 

 

Wykonywanie elementów układów, przyrządów optycznych i optoelektronicznych 

Uczeń: 

 

1) posługuje się dokumentacją technologiczną elementów układów, przyrządów 

optycznych i optoelektronicznych; 

2) określa rodzaje i przeznaczenie elementów mechanizmów drobnych 

3) precyzyjnych; 

4) określa rodzaje i przeznaczenie elementów elektrycznych i elektronicznych; 

5) dobiera narzędzia do wykonania elementów układów, przyrządów optycznych 

6) optoelektronicznych; 

7) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania pomiarów warsztatowych elementów 

optycznych i mechanicznych; 

8) stosuje wartości odchyłek tolerancji i pasowań oraz kształtu i położenia wymaganych 

w procesie wytwarzania elementów optycznych; 

9) Projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum partnerów 

społecznych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

10) stosuje metale żelazne i nieżelazne oraz ich stopy, tworzywa sztuczne, szkła 

11) optyczne, materiały ceramiczne, materiały uszczelniające, szlifierskie i eksploatacyjne 

w procesie wytwarzania, naprawach, montażu i konserwacji sprzętu optycznego, 

optyczno-elektronicznego i urządzeń laserowych; 

12) wykonuje operacje: piłowania, wiercenia, gwintowania, cięcia, przecinania, 

wycinania, ścinania, gięcia, prostowania, nitowania, lutowania, klejenia, szlifowania, 

docierania, skrobania, polerowania, wytaczania otworów, toczenia i frezowania oraz 

zawijania elementów optycznych; 

13) wykonuje pomiary warsztatowe wykonanych elementów układów, przyrządów 

optycznych i optoelektronicznych. 

 

Montowanie i demontowanie elementów układów i przyrządów optycznych  

Uczeń: 
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1) posługuje się schematami montażu układów, przyrządów optycznych i mechanizmów 

precyzyjnych; 

2) dobiera elementy mechaniczne i optyczne układów i przyrządów optycznych do 

montażu na podstawie dokumentacji; 

3) dobiera elementy elektroniczne do montażu urządzeń optycznych i 

optoelektronicznych na podstawie dokumentacji; 

4) dobiera elementy precyzyjne do montażu urządzeń optycznych i aparatury optycznej 

na podstawie dokumentacji; 

5) przestrzega zasad i stosuje formy organizacyjne montażu zespołów, przyrządów i 

aparatów optycznych; 

6) posługuje się narzędziami podczas montażu i demontażu zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz zasadami eksploatacji; 

7) łączy elementy lub części w podzespoły, zespoły lub w gotowe przyrządy i aparaty 

optyczne; 

8) uruchamia i sprawdza działanie przyrządów i aparatów optycznych po montażu 

zgodnie z dokumentacją; 

9) użytkuje maszyny i urządzenia podczas montażu zgodnie z instrukcją obsługi; 

10) wykonuje konserwację maszyn i urządzeń optycznych po montażu. 

 

Naprawianie i justowanie elementów układów i przyrządów optycznych  

Uczeń: 

1) stosuje dokumentację techniczną i serwisową naprawianych elementów układów i 

przyrządów optycznych; 

2) dobiera narzędzia do justowania i ustawiania układów i przyrządów optycznych; 

3) dobiera przyrządy kontrolno-pomiarowe do wykonania pomiarów optycznych 

układów i przyrządów optycznych; 

4) wykonuje pomiary optyczne podczas napraw układów i przyrządów optycznych; 

5) demontuje elementy układów i przyrządów optycznych, optoelektronicznych oraz 

aparatury i przyrządów optyczno-pomiarowych do przeprowadzenia naprawy; 

6) posługuje się narzędziami precyzyjnymi podczas naprawy układów i przyrządów 

optycznych; 

7) weryfikuje oraz określa stopień zużycia elementów, części układów, przyrządów i 

aparatury optyczno-pomiarowej po wykonaniu demontażu; 

8) dobiera elementy i części do wykonania naprawy przyrządów optycznych; 

9) sprawdza działanie elementów układów i przyrządów optycznych po naprawie. 

 

MG.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych. 

 

Określanie wad wzroku i sposobów ich korekcji 

Uczeń: 

1) charakteryzuje budowę narządu wzroku; 

2) określa funkcje poszczególnych części oka oraz wady w budowie oka; 

3) rozpoznaje oko miarowe oraz wady wzroku; 

4) stosuje pojęcia związane z widzeniem obuocznym; 

5) obsługuje wybrane przyrządy optometryczne: autorefraktometr, refraktometr, 

keratometr, pupilometr, oprawę próbną; 

6) stosuje sposoby korekcji wad wzroku i udziela porad dotyczących korzystania z 

pomocy wzrokowych; 
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7) dobiera środki do ochrony wzroku przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 

szkodliwym działaniem promieniowania. 

 

Wykonywanie pomiarów oftalmicznych  

Uczeń: 

1) rozpoznaje symbole i oznaczenia stosowane w oftalmice; 

2) kontroluje parametry fizyczne soczewek okularowych, kontaktowych i innych pomocy 

wzrokowych; 

3) przestrzega zasad tworzenia zapisu równoważnego soczewek sfero-cylindrycznych; 

4) dobiera przyrządy i urządzenia do wykonywania pomiarów oftalmicznych; 

5) wykonuje pomiary mocy soczewek, wyznaczania osi cylindra i środków optycznych 

soczewek, kierunku i mocy pryzmy, rozstawu źrenic, kąta pantoskopowego, kąta 

nachylenia tarcz oprawy, odległości wierzchołkowej; 

6) oblicza wartość decentracji pryzmatycznej w soczewkach okularowych na podstawie 

recepty i wyznacza położenie głównego punku referencyjnego; 

7) stosuje wymiarowanie i znakowanie opraw, soczewek okularowych i kontaktowych w 

procesie wykonania pomocy wzrokowych. 

Dobieranie pomocy wzrokowych 

Uczeń: 

1) rozróżnia materiały konstrukcyjne stosowane w oftalmice; 

2) rozpoznaje rodzaje soczewek okularowych i kontaktowych oraz określa ich 

zastosowanie; 

3) rozróżnia rodzaje opraw okularowych i innych pomocy wzrokowych; 

4) dobiera akcesoria i oprawy okularowe zgodnie z zasadami optyki, fizjologii widzenia i 

estetyki; 

5) wyznacza minimalną średnicę soczewek okularowych i dobiera soczewki okularowe. 

Wykonywanie pomocy wzrokowych 

Uczeń: 

1) obsługuje urządzenia stosowane w optyce oftalmicznej; 

2) posługuje się narzędziami stosowanymi w optyce oftalmicznej; 

3) dobiera metody i techniki wykonania i uszlachetniania soczewek okularowych i 

kontaktowych; 

4) przestrzega zasad oznakowania soczewek okularowych podczas wykonywania 

okularów; 

5) przestrzega zasad centrowania soczewek okularowych z uwzględnieniem decentracji 

poziomej i pionowej; 

6) dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny potrzebne do wykonania pomocy 

wzrokowych; 

7) Projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum partnerów 

społecznych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

8) wykonuje obróbkę soczewek z zastosowaniem maszyn, urządzeń i narzędzi; 

9) osadza soczewki okularowe z zastosowaniem narzędzi do montażu; 

10) stosuje wartości odchyłek tolerancji wymaganych w procesie wykonania pomocy 

wzrokowych; 

11) reguluje i modeluje okulary i inne pomoce wzrokowe; 

12) ocenia jakość wykonania pomocy wzrokowych. 

Naprawianie pomocy wzrokowych 
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Uczeń: 

1) dobiera narzędzia do naprawy pomocy wzrokowych; 

2) przestrzega parametrów mechanicznych i estetycznych pomocy wzrokowych zgodnie 

z wymaganiami technicznymi; 

3) dobiera przyrządy kontrolno-pomiarowe do wykonania pomiarów optycznych 

układów i przyrządów; 

4) wykonuje pomiary optyczne pomocy wzrokowych; 

5) stosuje tablice tolerancji dla pomiarów wstępnych i kontroli powykonawczych 

pomocy wzrokowych; 

6) określa aberracje układów optycznych na podstawie wykonanych pomiarów; 

7) wykonuje naprawę, regulację i konserwację pomocy wzrokowych; 

8) przestrzega norm i procedur dotyczących kontroli jakości wyrobów i usług 

oftalmicznych. 

 

 


