
TECHNIK MECHANIK  311504 

Kl. II - 4 tygodnie - 160 godz.; Kl. III - 3 tygodnie - 120 godz. 

  L.p. Nazwa działu 
Czynności  wykonywane przez uczniów na praktyce 

zawodowej 

Liczba  dni 

4 tyg. 3 tyg. 

1. Rozpoczęcie praktyk 

Zapoznanie uczniów z  funkcjonowaniem 

przedsiębiorstwa mechanicznego, obowiązującym 

regulaminem, stanowiskiem pracy oraz przepisami bhp 

na stanowisku pracy. 

1 1 

2. 
Projektowanie obróbki, 

montażu i kontroli 

jakości 

Zapoznanie uczniów z zadaniami działu. 

Zapoznanie z dokumentacją techniczną, założeniami 

projektowymi, projektem wstępnym, projektem 

wykonawczym oraz gospodarką rysunkami. 

4 3 

Udział uczniów w tworzeniu dokumentacji 

technicznej, kontroli międzyoperacyjnej i ostatecznej 

wyrobu. 

4 3 

Udział uczniów w wykonywaniu operacji 

technologicznych na wybranych stanowiskach 

obróbkowych i montażowych. 

4 3 

3. Utrzymanie ruchu 

Zapoznanie uczniów z zadaniami działu utrzymania 

ruchu 
2 1 

Udział w pracach naprawczych i konserwacyjnych 

maszyn i urządzeń, udział w odbiorze i kontroli 

maszyn po naprawie 

2 2 

4. Narzędziownia 

Praktyczne zapoznanie uczniów z narzędziami, 

sposobem ich przechowywania, konserwacją i 

regeneracją. 

2 1 

5. Zakończenie praktyk 

Zaliczenie praktyk na podstawie opinii kierowników 

poszczególnych komórek. Omówienie i podsumowanie 

praktyk przez opiekuna 

1 1 

RAZEM 

20 dni 

160 godz. 

15 dni 

120 

godz. 

Kryteria oceny 

Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest sprawdzanie i ocena osiągnięć szkolnych ucznia. Ocenianie 

powinno uświadamiać uczniowi poziom jego osiągnięć w stosunku do wymagań edukacyjnych oraz wdrażać 

do samooceny. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno być realizowane za pomocą obserwacji 

pracy ucznia a mianowicie rzetelności i dokładności wykonywanych zadań. 

Oceny efektów kształcenia dokonuje opiekun praktyk zawodowych w miejscu jej odbywania. Kryteria oceny 

powinny uwzględniać:  

 pracowitość, 

 punktualność, 

 etykę zawodową, 

 kulturę osobistą, 

 rzetelność w wykonywaniu zleconych zadań, 

 wykorzystanie wiadomości i umiejętności uzyskanych w szkole, 

 systematyczność zapisów w dzienniczku praktyk zawodowych lub w ich odpowiedniku. 



 Sprawdzenie efektów kształcenia może się odbywać na podstawie: prac wykonanych przez praktykantów 

np.: zadań praktycznych wykonanych w trakcie zajęć, sporządzonych dokumentów, wydruków rezultatów 

pracy wykonanych w specjalistycznych  programach używanych przez praktykantów, obserwacji czynności 

wykonywanych przez praktykantów i testów praktycznych. 

Ocena końcowa powinna być zapisana w dokumencie wskazanym przez szkołę np. w dzienniczku praktyk 

zawodowych. 

Metody sprawdzania osiągnięć 

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów należy prowadzić systematycznie podczas realizacji programu 

praktyki zawodowej na podstawie ustalonych kryteriów. 

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów powinno dostarczyć informacji o zakresie   i 

stopniu realizacji szczegółowych celów określonych w programie przedmiotu. Systematyczne ocenianie 

motywuje ucznia do pracy i daje mu satysfakcję z osiągniętych wyników. 

Umiejętności praktyczne nabyte przez uczniów powinny być sprawdzane. Należy zwrócić uwagę na 

samodzielne i sprawne korzystanie i użytkowanie maszyn i urządzeń specjalistycznych używanych w danym 

zawodzie, oraz organizowanie stanowiska pracy z  uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy, ochrony przeciwpożarowej i  wymagań ergonomii. Uczeń powinien poprawnie tworzyć i odczytywać 

ze zrozumieniem dokumentacje techniczną. Szczególną  uwagę należy zwrócić na sprawne posługiwanie się 

środkami technicznymi oraz  specjalistycznymi programami komputerowymi. 

Oceny wykonywanych przez uczniów podczas praktyki zawodowej zadań dokonuje: kierownik praktycznej 

nauki zawodu lub nauczyciel uczący przedmiotów zawodowych w danym zawodzie. Zakładowy opiekun 

praktyki, na podstawie obserwacji, rozmowy z pracownikami bezpośrednio nadzorującymi ich pracę w 

poszczególnych komórkach organizacyjnych, a także rzetelności prowadzenia dzienniczka praktyki sporządza 

opinię o osiągnięciach edukacyjnych ucznia. 

 


