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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 - OPIEKUNKA DZIECIĘCA 

Termin praktyki Ilość godzin Ilość tygodni  Forma zaliczenia 

Po semestrze I 160 4   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. 

Program praktyki zawodowej dla zawodu 

Technik Elektryk  

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla 

nauczanego zawodu w wymiarze 160 godzin (4 tygodnie). 



Praktyka zawodowa dla zawodu technik elektronik odbywa się po I semestrze w wymiarze 160 godzin 

CEL PRAKTYK 

Celem praktyki zawodowej jest pogłębianie zdobytej przez uczniów wiedzy i umiejętności, zastosowanie 

wiedzy teoretycznej w praktyce, oraz poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa w rzeczywistych 

warunkach pracy. 

UWAGI O REALIZACJI 

W czasie 4 tygodniowej praktyki uczniowie niezależnie od specyfiki zakładu pracy powinni wykonywać 

następujący zakres prac obejmujący: 

 montaż i naprawa instalacji elektrycznej i elektronicznej, 

 instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych, 

 wykonywanie przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, 

 lokalizowanie uszkodzeń, dokonywanie napraw, konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń 

elektrycznych, 

 konserwacja i naprawa układów automatyki, 

 wykonywanie przyłączeń urządzeń elektrycznych (m.in. oświetlenie, ogrzewanie elektryczne), 

 eksploatacja urządzeń ochrony odgromowej i środków ochrony przepięciowej w obiektach 

budowlanych i sieciach elektroenergetycznych, 

 naprawa i konserwacja sprzętu gospodarstwa domowego, 

 naprawa i przezwajanie silników elektrycznych, 

 naprawa uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej. 

 

W czasie realizacji programu praktyk należy dostosować zakres prac wykonywanych przez uczniów 

do specyfiki przedsiębiorstwa. 

W trakcie realizacji programu praktyki uczniowie powinni doskonalić umiejętności wykonywania 

określonych zadań na poszczególnych stanowiskach pracy. 

Wskazane jest, aby praktyka odbywała się w zakładach pracy stosujących nowoczesne techniki i 

technologie oraz dysponujących odpowiednią bazą techniczną. 

W czasie trwania praktyk uczniów i pracodawcę obowiązują następujące postanowienia: 

 

1. W trakcie realizacji programu uczniowie dostosowują się do procedur i zasad pracy obowiązujących 

w danym przedsiębiorstwie. 

2. Przed przystąpieniem do wykonywania zadań praktycznych pracodawca zapoznaje uczniów z 

obowiązującymi przepisami BHP i ochrony przeciwpożarowej oraz przepisami dotyczącymi 

ochrony środowiska. 

3. Wskazane jest, aby uczniowie podczas praktyki poznali pracę wszystkich działów przedsiębiorstwa 

oraz wykonywali zadania na różnych stanowiskach pracy. 

4. Zajęcia powinny być prowadzone z zastosowaniem metody ćwiczeń praktycznych do wykonania 

samodzielnego lub w grupach liczących 2 –3 uczniów. 

5. Uczniowie dokumentują wykonywane prace w dzienniczkach praktyk, a pracodawca na zakończenie 

praktyk wystawia im ocenę końcową. 



 

 

WARUNKI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 

Zajęcia edukacyjne są prowadzone w firmach branży elektrycznej na terenie miasta. Formę 

realizacji zajęć stanowi wspólna praca z nadzorującymi pracownikami wydziału. 

Zakres prac jest uzależniony od harmonogramu prac, przyjętego w terminie praktyki dla konkretnego 

zespołu pracowników. 

Środki dydaktyczne: Instrukcje zakładowe, instrukcje poszczególnych urządzeń, czasopisma branżowe, 

katalogi, schematy ideowe i montażowe, zakładowe przepisy BHP 

USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA ZAWARTE W PROGRAMIE NAUCZANIA 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

 

BHP 

 rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną 

środowiska i ergonomią; 

 określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z 

wykonywaniem zadań zawodowych; 

 określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; 

 organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

 stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

 udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach 

 zagrożenia zdrowia i życia. 

PDG 

 stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; 

 stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; 

 przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności 

gospodarczej; 

 prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

 obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające 

prowadzenie działalności gospodarczej; 

 

 

 



PKZ 

 sporządza schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych; 

 rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych; 

 posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych; 

 wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie 

schematów ideowych i montażowych; 

 wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i 

elektronicznych; 

 posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega 

norm w tym zakresie; 

 

E.7 - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 

 określa parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych; 

 określa przeznaczenie maszyn i urządzeń elektrycznych; 

 odczytuje i sporządza rysunki oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych; 

 dobiera narzędzia do montażu maszyn i urządzeń elektrycznych; 

 lokalizuje typowe uszkodzenia maszyn i urządzeń elektrycznych; 

 planuje kolejność czynności podczas demontażu i montażu maszyn i urządzeń 

elektrycznych; 

 sprawdza poprawność wykonanego montażu układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń 

elektrycznych na podstawie dokumentacji; 

 

E.8 - Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 

 rozróżnia przewody stosowane w instalacjach elektrycznych; 

 określa parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprzętu instalacyjnego; 

 sporządza schemat montażowy instalacji; 

 trasuje przebieg przewodów i położenie sprzętu instalacyjnego na podstawie schematu; 

 dobiera narzędzia do wykonywania różnych rodzajów instalacji elektrycznych; 

 sprawdza zgodność montażu instalacji elektrycznej ze schematem; 

 rozpoznaje typowe uszkodzenia instalacji elektrycznych; 

 dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów instalacji elektrycznej; 

 sprawdza ciągłość przewodów fazowych i ochronnych; 

 

 wykonuje wymianę uszkodzonych przewodów i podzespołów instalacji elektrycznych; 

 sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej; 

 

E.24 - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 

 

 określa zasady lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów i 

podzespołów maszyn i urządzeń 



 dobiera części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych; 

 ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych 

 dobiera, instaluje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej; 

 dobiera przewody i kable oraz sprzęt instalacyjny do wykonania instalacji elektrycznych; 

 ocenia stan techniczny instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów; 

 lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacjach elektrycznych; 

 

 

Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia 

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć ucznia powinno odbywać się systematycznie przez cały czas trwania 

praktyki zawodowej według ustalonych kryteriów. Sprawdzanie osiągnięć praktycznych może odbywać się 

na podstawie obserwacji bezpośredniej czynności ucznia wykonywanych podczas ćwiczeń oraz 

sprawdzianów praktycznych z zadaniami typu próba pracy. 

 

Dokonując oceny nauczyciel powinien zwracać uwagę na: 

 poziom wykonywanych czynności i zadań zawodowych w odniesieniu do obowiązujących procedur 

postępowania, 

 poprawność komunikowania się, współpracy i współdziałania w zespole I z 

podopiecznymi, 

 poprawność określania celu działania i stopień jego osiągnięcia, 

 samodzielność w podejmowaniu decyzji i działaniu, 

 jakość wykonanej pracy, 

 przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Przedmiotem oceny powinna być także postawa zawodowa ucznia: 

 odpowiedzialność za wykonywane zadania, 

 aktywność, zdyscyplinowanie, gotowość do ciągłego rozwoju, 

 postępowanie zgodnie z zasadami etyki. 

 

Na zakończenie realizacji programu opiekun praktyki zawodowej powinien wystawić ocenę w skali od 1 - 

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

praktyk.



 


