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PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH 

 

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 TECHNIKÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

 

TERMIN PRAKTYKI 

ILOŚĆ GODZIN 

ZEGAROWYCH 

(60 minut) 

 

ILOŚĆ TYGODNI 

 

FORMA 

ZALICZENIA 

II, III semestr 160 4 tyg. Zaliczenie na ocenę 
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Warunki osiągania celów 

Praktyka odbywa się w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla 

nauczanego zawodu. 

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM I ZAKRES PROBLEMOWY ODBYWANIA 

PRAKTYK OPARTY O EFEKTY, KTÓRE MUSI OSIAGNĄĆ SŁUCHACZ (Zgodne z 

Podstawą Programową). 

Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy  
1. Monitorowanie przestrzegania przepisów prawna określających wymagania 

bezpieczeństwa i higieny pracy  
Słuchacz: 
1) określa obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy i pracownika w obszarze bezpieczeństwa i 
higieny pracy;  

2) nadzoruje stosowanie przepisów ochrony pracy dotyczące kobiet, młodocianych i 
niepełnosprawnych;  

3) ocenia odpowiedzialność pracodawcy i pracownika z tytułu naruszenia przepisów prawa 
pracy;  

4) formułuje wnioski z przeglądów obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy pod względem 
zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;  
5) opracowuje regulaminy i instrukcje stanowiskowe pod względem zgodności z przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy;  

6) wykonuje czynności związane z kontrolą maszyn i urządzeń technicznych pod kątem 
przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;  

7) kontroluje przydział i stosowanie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego.  

2. Doskonalenie ergonomicznych warunków pracy  
Słuchacz: 
1) odróżnia działalność ergonomiczną koncepcyjną od korekcyjnej;  

2) wyjaśnia skutki zdrowotne ograniczonej aktywności fizycznej pracownika;  

3) ocenia obciążenie psychiczne pracownika na stanowisku pracy;  

4) dobiera do pracy pracowników odpowiednich pod względem wydolności psychofizycznej;  

5) charakteryzuje rolę narządów zmysłów w odbiorze informacji;  

6) określa wpływ aktywności ruchowej na układ kostno-stawowy;  

7) opisuje relacje zachodzące w układzie człowiek – maszyna – środowisko;  

8) posługuje się dokumentacją do projektowania i korygowania elementów stanowisk pracy.  

3. Ocenianie ryzyka zawodowego  
Słuchacz: 
1) stosuje przepisy prawa dotyczące oceny ryzyka zawodowego;  

2) rozróżnia czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne występujące w 
środowisku pracy;  

3) identyfikuje czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne;  

4) wykonuje badania i pomiary czynników środowiska pracy;  

5) ocenia poziom ryzyka zawodowego;  

6) wskazuje metody redukcji ryzyka zawodowego;  

7) sporządza dokumentację analizy i oceny zagrożeń.  
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4. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób 
zawodowych.  
Słuchacz: 
1) stosuje przepisy prawa dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych;  

2) określa obowiązki pracodawcy w razie wystąpienia wypadku przy pracy i chorób 
zawodowych;  

3) ustala okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy;  

4) sporządza dokumentację powypadkową;  

5) określa działania zapobiegawcze z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.  

5. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Słuchacz: 
1) określa warunki sprzyjające uczeniu się dorosłych;  

2) analizuje i różnicuje cele kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności i postaw;  

3) określa cele ogólne i szczegółowe szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;  

4) dobiera treści, metody nauczania i środki dydaktyczne do określonych celów szkolenia oraz 
do specyfiki grupy szkoleniowej;  

5) stosuje aktywizujące metody prowadzenia szkoleń i wykorzystuje nowoczesne środki 
przekazu, zasady andragogiki i metodyki szkoleń osób dorosłych;  
6) opracowuje materiały popularyzujące problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

Na zakończenie realizacji programu opiekun praktyki zawodowej powinien wystawić ocenę, 

końcową opinię o pracy i postępach ucznia oraz udokumentować przebieg praktyki w 

dzienniczku praktyk. 
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