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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 URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 

 

TERMIN PRAKTYKI 

ILOŚĆ GODZIN 

ZEGAROWYCH 

(60 minut) 

 

ILOŚĆ TYGODNI 

 

FORMA 

ZALICZENIA 

III-IV semestr 160 4 tyg. Zaliczenie na ocenę 
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Warunki osiągania efektów kształcenia 

Praktyka zawodowa powinna być prowadzona indywidualnie lub w grupach. Dominującą metodą 

kształcenia powinna być obserwacja funkcjonowania i monitorowanie urządzeń instalacji energetyki 

odnawialnej oraz wykonywanych czynności związanych z konserwacją i naprawami urządzeń 

energetycznych. 

Praktyka zawodowa odbywa się w przedsiębiorstwach zajmujących się montażem i eksploatacją 

systemów energetyki odnawialnej i innych podmiotach z obszaru kształcenia właściwego dla 

zawodu, wykonujących zadania doradztwa i nadzoru technicznego oraz przygotowania robót 

montażowych. 

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM I ZAKRES PROBLEMOWY ODBYWANIA 

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

Podstawą Programową). 

 

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  
1. Organizowanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
2. Słuchacz:  

1) posługuje się dokumentacją, normami oraz instrukcjami montażu urządzeń i 
systemów energetyki odnawialnej;  

2) dobiera urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej; 
3) dobiera materiały do montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;  
4) ustala miejsca lokalizacji urządzeń stosowanych w systemach energetyki 

odnawialnej;  
5) określa warunki transportu i składowania materiałów oraz elementów systemów 

energetyki odnawialnej;  
6) dobiera sprzęt i narzędzia do montażu urządzeń i instalacji stosowanych do 

pozyskiwania i przetwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;  
7) sporządza zapotrzebowanie na materiały do montażu urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej;  
8) wykonuje rysunki schematyczne montażu urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej;  
9) sporządza harmonogramy robót związanych z montażem urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej;  
10) organizuje prace związane z montażem urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej;  
11) dokonuje przeglądu technicznego urządzeń i instalacji wykorzystujących odnawialne 

źródła energii;  
12) organizuje prace związane z konserwacją i naprawą urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej.  
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2. Sporządzanie kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących montażu 
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
Słuchacz:  
1) posługuje się dokumentacją do sporządzania kosztorysów oraz przygotowania ofert 

dotyczących montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;  
2) korzysta z katalogów i informatorów kosztorysowych, katalogów producentów 

materiałów, urządzeń i elementów instalacji stosowanych w systemach  
energetyki odnawialnej;  

3) sporządza przedmiary i obmiary robót związanych z montażem urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej;  

4) sporządza kosztorysy dotyczące montażu urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej;  

5) sporządza kalkulacje kosztów związanych z eksploatacją urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej;  

6) określa wskaźniki efektywności energetycznej urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej;  

7) sporządza oferty na wykonanie prac związanych z montażem urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej.  

3. Wykonywanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  Funduszu Społecznego 
1) posługuje się dokumentacją montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;  
2) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu urządzeń stosowanych do 

pozyskiwania energii odnawialnej; 
3) wyznacza miejsca montażu urządzeń wykorzystujących energię odnawialną;  
4) posługuje się narzędziami i sprzętem podczas montażu urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej; 
5) wykonuje montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;  
6) rozpoznaje błędy montażu urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej; 
7) dokonuje oceny jakości robót montażowych urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej; 
8) przygotowuje do odbioru urządzenia i systemy energetyki odnawialnej;  
9) wykonuje prace związane z konserwacją, naprawą i demontażem urządzeń i 

systemów energetyki odnawialnej. 
 

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  
1. Monitorowanie i nadzór systemów energetyki odnawialnej 

Słuchacz: 
1) odczytuje wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej;  
2) przestrzega zasad działania układów automatycznego sterowania systemami 

energetyki odnawialnej i regulacji tych systemów;  
3) określa parametry pracy urządzeń energetyki odnawialnej;  
4) rejestruje i interpretuje wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej urządzeń 

energetyki odnawialnej;  
5) rozpoznaje nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów energetyki odnawialnej; 
6) ocenia stan techniczny systemów energetyki odnawialnej;  
7) minimalizuje straty podczas wytwarzania, magazynowania, przesyłania i 

wykorzystywania energii;  
8) wykonuje bieżące przeglądy systemów energetyki odnawialnej;  
9) sporządza dokumentację dotyczącą eksploatacji urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej.  
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2. Konserwacja oraz naprawa urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
Słuchacz:  
1) określa wymagania dotyczące eksploatacji urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej;  
2) określa warunki konserwacji i naprawy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;  
3) przestrzega procedur przekazywania do eksploatacji urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej; 
4) uruchamia urządzenia i systemy energetyki odnawialnej; 
5) wykonuje okresowe przeglądy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;  
6) określa przyczyny i sposoby usuwania nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń 

i systemów energetyki odnawialnej; 
7) wykonuje pomiary efektywności systemów energetyki odnawialnej;  
8) przestrzega procedur rozpatrywania reklamacji dotyczących urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej;  
9) wykonuje pomiary i szkice inwentaryzacyjne urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej;  
10) wykonuje czynności związane z konserwacją i naprawą urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej. 

 

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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