Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
Program praktyki zawodowej dla zawodu technik mechatronik 311410
Praktyka zawodowa powinna się odbywać w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy
właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin) w klasie III w całym cyklu
kształcenia.
Wskazane jest, aby uczeń zapoznał się z różnymi etapami procesu wytwórczego urządzeń
mechatronicznych (dla frmy produkcyjnej) lub różnych etapów dla frmy usługowej. Pozwoli to
uczniowi na opracowanie pełnego obrazu frmy oraz na scharakteryzowanie procesów
technologicznych realizowanych w trakcie produkcji.
Formę realizacji zajęć stanowi wspólna praca z nadzorującymi pracownikami zakładu. Zakres prac jest
uzależniony od harmonogramu prac, przyjętego w terminie praktyki dla konkretnego zespołu
pracowników.
Wskazane jest, aby uczniowie wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności nabyte na zajęciach z
podstaw przedsiębiorczości sami znaleźli zakład, w którym mogą odbyć praktykę zawodową.
Celem praktyki zawodowej jest:
 umożliwienie zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole, w rzeczywistych
warunkach pracy,
 poszerzenie wiedzy i umiejętności.
W trakcie realizacji programu należy zwracać uwagę na procedury obowiązujące w przedsiębiorstwie,
a przede wszystkim na tematykę programową dotycząca planowania i organizacji pracy oraz sposobu
wykonania zadań.
Przed przystąpieniem do wykonywania zadań praktycznych należy zapoznać uczniów z
obowiązującymi w przedsiębiorstwie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
Podczas praktyki zawodowej uczeń powinien doskonalić wiedzę i umiejętności oraz kompetencje
personalne i społeczne, objęte podstawą programową kształcenia w zawodzie w obszarze trzech
kwalifkacji:
1. E.03.Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych;
2. E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych ;
3. E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych .
Program praktyki zawodowej należy traktować w sposób elastyczny. Ze względów organizacyjnych
dopuszcza się zmiany związane ze specyfką zakładu, w którym uczeń odbywa praktykę.
Praktyka zawodowa powinna jednak być tak zorganizowana, 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 zakładu.

Program praktyki zawodowej

− Zapoznanie z systemem ochrony przeciwpożarowe zastosowanym w wybranej frmie.
− Zapoznanie z zasadami ogólnymi BHP oraz zasadami bezpieczeństwa pracy na wybranych
stanowiskach pracy.
− Zapoznanie z zagrożeniami dla zdrowia i życia na stanowiskach pracy, na których uczeń
będzie realizował swoje zadania.

− Zapoznanie ze strukturą poziomą i pionową wybranej frmy oraz zasadami jej
funkcjonowania. Zapoznanie z otoczeniem rynkowym frmy oraz jej pozycją rynkową.
− Zapoznanie z działaniami marketngowymi frmy oraz analiza skuteczności tych działań.
− Organizacja stanowiska pracy oraz czynności związanych z realizacją zadania.
− Planowanie i realizacja prac na podstawie dokumentacji technicznej(rysunków, schematów i
opisów technicznych).
− Metodologia realizacji czynności montażu, demontażu, konserwacji elementów urządzeń
mechatronicznych.
− Metodologia oraz metody regulacji, pomiarów parametrów kontrolnych i kontroli stanu
technicznego urządzeń i systemów mechatronicznych.
− Metodologia prowadzenia napraw zgodnie z instrukcją i dokumentacją techniczną.
− Montaż elementów, podzespołów i zespołów maszyn i urządzeń elektrycznych.
− Programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.
− Wykonywanie dokumentacji z zastosowaniem oprogramowania CAD/CAM urządzeń i
systemów mechatronicznych.
Metody sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia
Zalecanymi metodami dydaktycznymi ze względu na specyfkę praktyki zawodowej są ćwiczenia
praktyczne i metoda problemowa.
Przed wykonywaniem zadań zawodowych przez uczniów opiekun praktyki zawodowej powinien
przeprowadzić instruktaż i zwrócić szczególną uwagę na bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp.
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu
praktyki, na podstawie określonych kryteriów.
W procesie oceniania dominować powinna obserwacja pracy uczniów oraz ocena efektów tej pracy.
Dokonując oceny pracy uczniów należy uwzględnić:
 przestrzeganie dyscypliny pracy,
 organizację pracy,
 samodzielność podczas wykonywania pracy,
 praca w grupie,
 jakość i terminowość wykonywanej pracy,
 zaangażowanie ucznia w realizację zadań,
 przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej
oraz ochrony środowiska,
 postawę zawodową,
 prowadzenie dzienniczka praktyk.
W czasie praktyki uczeń powinien prowadzić dzienniczek praktyk, w którym będą dokonywane
zapisy z każdego dnia praktyki.
Na zakończenie praktyki zawodowej opiekun powinien wpisać w dzienniczku praktyki ucznia
proponowaną ocenę i krótką opinię charakteryzującą postawę ucznia.
Należy zwrócić uwagę na uzupełnienie tabeli obecności.

