
Załącznik nr 2 

RAMOWY ZAKRES PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

 DLA ZAWODÓW TECHNIK MECHANIK 

Klasa  III 

 

Praktyka zawodowa powinna się odbywać w realnych warunkach produkcyjnych  

lub usługowych przedsiębiorstwa. 

 

Wymiar czasu pracy: max 8 godz. dziennie. 

 

L.P. Działy tematyczne Orientacyjna ilość dni 

1.  

Rozpoczęcie praktyki 

-zapoznanie z zakładem,  

-szkolenie bhp, 

-zapoznanie ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa, 

-zapoznanie z regulaminem przedsiębiorstwa. 

1 

2.  Obieg dokumentacji technologicznej w zakładzie 3 

3.  

Wykonywanie wybranych operacji w działach: 

-produkcji,  

-naprawy, 

-montażu i kontroli jakości 

20 

4.  
Zakończenie praktyki 

Egzamin z praktyki zawodowej w zakładzie . 
1 

RAZEM 25 

 

 

W wyniku odbycia praktyki zawodowej uczeń/słuchacz powinien umieć: 

 

 

 wykonać czynności związane z obsługą techniczną i naprawą maszyn i urządzeń 

 rozróżniać i posługiwać się dokumentacją technologiczną, 

 obsłużyć podstawowe urządzenia stanowiące wyposażenie technologiczne zakładu 

 dostosować się do wymogów organizacji pracy w zespole i dyscypliny obowiązującej w 

zakładzie 

 zorganizować i utrzymać w należytym porządku swoje miejsce pracy 

 ocenić jakość wykonanej pracy 

 zastosować się do zasad bhp, p.poż i ochrony środowiska 

 



Załącznik nr 2 

RAMOWY ZAKRES PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

 DLA ZAWODÓW TECHNIK MECHANIK 

Klasa  IV 

 

Praktyka zawodowa powinna się odbywać w realnych warunkach produkcyjnych  

lub usługowych przedsiębiorstwa. 

 

Wymiar czasu pracy: max 8 godz. dziennie. 

 

L.P. Działy tematyczne Orientacyjna ilość dni 

1.  

Rozpoczęcie praktyki 

-zapoznanie z zakładem,  

-szkolenie bhp, 

-zapoznanie ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa, 

-zapoznanie z regulaminem przedsiębiorstwa. 

1 

2.  

Wykonywanie wybranych operacji w działach: 

-produkcji,  

-naprawy, 

-montażu i kontroli jakości 

8 

3.  
Zakończenie praktyki 

Egzamin z praktyki zawodowej w zakładzie . 
1 

RAZEM 10 

 

 

W wyniku odbycia praktyki zawodowej uczeń/słuchacz powinien umieć: 

 

 

 wykonać czynności związane z obsługą techniczną i naprawą maszyn i urządzeń 

 rozróżniać i posługiwać się dokumentacją technologiczną, 

 obsłużyć podstawowe urządzenia stanowiące wyposażenie technologiczne zakładu 

 dostosować się do wymogów organizacji pracy w zespole i dyscypliny obowiązującej w 

zakładzie 

 zorganizować i utrzymać w należytym porządku swoje miejsce pracy 

 ocenić jakość wykonanej pracy 

 zastosować się do zasad bhp, p.poż i ochrony środowiska 

 

 

 


