
 

 
Program praktyki zawodowej dla zawodu 

 
TECHNIK ELEKTRYK 311303 

 
 

Kwalifikacje: 
 

EE.05.       Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych 
EE.26.       Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 

 
 

PROGRAM PRAKTYK 
 

1. Poznanie specyfiki firmy. 
2. Przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwporażeniowej. 
3. Zapoznanie z ogólnymi zasadami BHP oraz zasadami BHP na wybranym stanowisku pracy. 
4. Zapoznanie z zagrożeniami dla zdrowia i życia na stanowisku pracy ucznia. 
5. Organizacja stanowiska pracy oraz czynności związanych z realizacja zadania. 
6. Zapoznanie ze strukturą firmy oraz zasadami jej funkcjonowania, 
7. Zapoznanie z regulaminem pracy w firmie. 
8. Tajemnica zawodowa w firmie. 
9. Zapoznanie z pozycją rynkową firmy. 
10.  Zapoznanie z działaniami marketingowymi firmy. 
11.  Zapoznanie z normami obowiązującymi w firmie. 
12.  Analiza potrzeb zmian w firmie i innowacyjnych rozwiązań. 
13.  Obsługa urządzeń biurowych. 

 
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 

 
Uczniowie powinni odbywać praktykę zawodową w zakładach stanowiących potencjalnie ich przyszłe 
miejsca pracy. W zależności od potrzeb lokalnego rynku pracy oraz zainteresowań uczniów mogą to być 
między innymi następujące rodzaje zakładów: 

 
 elektrownie lub zakłady energetyczne, 

 zakłady produkujące urządzenia elektroenergetyczne, energoelektroniczne lub urządzenia 
 powszechnego użytku, 

 zakłady eksploatujące urządzenia elektroenergetyczne, 
 zakłady wykonujące remonty maszyn i urządzeń elektrycznych, 
 zakłady wykonujące instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, 
 zakłady usługowe naprawiające elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, 
 placówki handlowe zajmujące się sprzedażą maszyn, urządzeń i sprzętu elektrycznego. 

 
Zadania przydzielane uczniowi na bieżąco w zależności od potrzeb działu (zespołu), w którym uczeń realizuje 
praktyki zawodowe. Zadania te powinny być zbieżne z efektami kształcenia właściwymi dla zawodu technik 
elektryk. 

 
Wskazane jest, aby uczniowie wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności nabyte na zajęciach z podstaw 
przedsiębiorczości, sami znaleźli zakład, w którym mogą odbyć praktyki zawodowe. Powinni oni więc 
nawiązać kontakt  z  kierownictwem  wybranego  zakładu,  zaprezentować  swoje  umiejętności  i  
zainteresowania  oraz ustalić szczegółowy harmonogram praktyk zawodowych. Rola szkoły w tym przypadku 
powinna ograniczyć się do zawarcia umowy z kierownictwem zakładu, po uprzednim uzgodnieniu i 
dopasowaniu programu praktyk zawodowych do możliwości i specyfiki zakładu. 

 
Program praktyk zawodowych należy traktować w sposób elastyczny. Ze względów organizacyjnych 
dopuszcza się pewne zmiany związane ze specyfiką zakładu, w którym uczeń odbywa praktykę. Praktyki 
zawodowe powinny jednak być tak zorganizowane, aby umożliwić uczniom zastosowanie i pogłębienie 
zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Zaleca się, aby w miarę 
możliwości uczniowie mogli poznać pracę różnych działów danego zakładu. 

 
W  trakcie  praktyk  zawodowych  uczniowie  powinni  prowadzić  dzienniczki  praktyk  zawodowych, 
dokumentując w nich ich przebieg zgodnie z harmonogramem. 



 

Zadania do wykonania przez uczniów w trakcie praktyk zawodowych powinny być skorelowane z efektami 
kształcenia zawodowego osiągniętymi przez ucznia w szkole. 

 
Środki dydaktyczne 

 
Zakładowe przepisy BHP (instrukcje BHP), strona www. danej firmy, materiały reklamowe produktów 
i/lub usług oferowanych przez firmę, czasopisma branżowe, katalogi, Polskie Normy, urządzenia biurowe. 

 
Zalecane metody dydaktyczne 

 
Zalecanymi metodami dydaktycznymi ze względu na specyfikę praktyk zawodowych są ćwiczenia 
praktyczne i metoda problemowa. 

 
Przed wykonywaniem zadań zawodowych przez uczniów opiekun praktyk zawodowych powinien 
przeprowadzić instruktaż i zwrócić szczególną uwagę na bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP. 

 
Formy organizacyjne 

 
Zajęcia powinny być prowadzone indywidualnie (pod bezpośrednim nadzorem pracownika 
firmy). 

 
Uczniów należy przede wszystkim kierować na praktyki specjalistyczne do zakładów, które w przyszłości 
mogą zatrudniać  absolwentów  szkoły.  Pożądane  jest,  aby  uczniowie  zapoznali  się  w  zakładzie  z  pracą  
różnych działów.  Uczniowie  w  zależności  od  rynku  pracy  mogą  odbywać  praktykę  zgodnie  z  
zainteresowaniami, w jednym z niżej wymienionych zakładów: 

 
 w zakładach produkujących urządzenia elektryczne, 

 w zakładach produkcyjnych przy eksploatacji urządzeń elektrycznych, 
 w zakładach remontowych wykonujących remonty urządzeń elektrycznych, 
 w laboratoriach badawczych, 
 w zakładach zajmujących się serwisem uruchomieniowym i gwarancyjnym. 

 
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia 

 
Oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia na praktyce zawodowej dokonuje opiekun praktyk zawodowych na 
podstawie obserwacji czynności wykonywanych przez ucznia podczas realizacji zadań oraz sposobu 
prowadzenia dzienniczka praktyk zawodowych. 

 
Ocena osiągnięć ucznia powinna uwzględniać następujące 
kryteria: 

 
 dyscyplinę, 

 terminowość, 
 samodzielność pracy, 
 kreatywność, 
 jakość wykonanej pracy, 
 przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
Formy indywidualizacji pracy uczniów 

 
Zajęcia praktyczne w ramach praktyk zawodowych powinny być prowadzone z 
zachowaniem: 

 
 dostosowania warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, 
 dostosowania warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 

 
Indywidualizacja pracy uczniów polegać może na dostosowaniu stopnia trudności zadań oraz czasu ich 
wykonywania do potrzeb i możliwości uczniów. W zakresie organizacji pracy można zastosować instrukcje 
do ćwiczeń, podawanie dodatkowych zaleceń, instrukcji do pracy indywidualnej, udzielanie konsultacji 
indywidualnych. W pracy grupowej należy zwracać uwagę na taki podział zadań między członków zespołu, 
by każdy wykonywał tę część zadania, której podoła, jeśli charakter zadania to umożliwia. Uczniom 
szczególnie zdolnym i posiadającym określone zainteresowania zawodowe należy zaplanować zadania o 
większym stopniu złożoności, proponować samodzielne poszerzanie wiedzy, studiowanie dodatkowej 
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literatury. 
 

Wskazane jest, aby opiekun praktyki zawodowej przygotował zadania o zróżnicowanym poziomie trudności 
dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane 
ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli 
aktywni podczas pracy na danym stanowisku i otrzymali wsparcie od opiekuna praktyki zawodowej 
odpowiednie do swoich możliwości i preferencji uczenia się. 


