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PROGRAM PRAKTYKI 

realizowanej w ramach projektu pn.: „Mistrzowie zawodu – rozwój potencjału kształcenia 
zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku” współfinansowanego z Unii Europejskiej, z 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014 – 2020. Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 - 
Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 – Doskonalenie zawodowe uczniów 
 
Imię i nazwisko:  

Miejsce realizacji praktyki:  

Nazwa zawodu lub specjalności: mechanik pojazdów samochodowych 

Czas trwania praktyki:  

Liczba godzin do przepracowania w miesiącu: 150 

Opis programu praktyki i główne założenia: 

Głównym celem stażu jest zastosowanie i pogłębienie wiedzy i umiejętności opanowanych przez 

uczniów w szkole, w rzeczywistych warunkach pracy. W trakcie realizacji stażu uczniowie będą 

doskonalić umiejętności wykonywania określonych zadań na poszczególnych stanowiskach pracy. 

Wykonywanie nowych zadań będzie poprzedzone instruktażem stanowiskowym. 

W trakcie realizacji stażu przestrzegane będą procedury i zasady pracy obowiązujące w zakładzie. 

Zadania przydzielane uczniowi na bieżąco w zależności od potrzeb działu(zespołu) z którym uczeń 

realizuje praktykę. 

Program praktyk u pracodawcy wspomoże rozpoznanie możliwości rozwoju zawodowego ucznia w 

dziedzinie mechaniki samochodowej i pozwoli uczniowi na rozpoznanie swoich predyspozycji, ułatwi 

wybór dalszej drogi rozwoju zawodowego i wpłynie na: 

 podniesienie jakości kształcenia zawodowego, 

 utrwalenie i doskonalenie umiejętności i nawyków nabytych w szkolnym kształceniu 

zawodowym, 

 przybliżenie uczniom rzeczywistych warunków pracy w nowoczesnych przedsiębiorstwach, 

 opanowanie umiejętności wykorzystywania innowacyjnych technik i technologii, 

 poznanie możliwości rozwoju zawodowego u pracodawcy,  

 rozwój kompetencji personalnych i społecznych. 
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Cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności, które osiągnie praktykant): 

W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 

 określić czynności wykonywane na wybranych stanowiskach pracy, 

 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami BHP i ochrony przeciwpożarowej, 
ochrony środowiska i ergonomii, 

 posłużyć się dokumentacją techniczną, dokumentacją techniczno-ruchową, normami i 
instrukcjami podczas wykonywania operacji technologicznych, 

 zastosować się do wymagań określonych w regulaminie zakładu, 

 wykonać podstawowe prace regeneracyjne podzespołów samochodowych, 

 obsłużyć podstawowe urządzenia stanowiące wyposażenie technologiczne zakładu, 

  wykonać czynności związane z obsługą techniczną i naprawą urządzeń mechanicznych i 
pneumatycznych, 

 zorganizować i utrzymać w należytym porządku swoje miejsce pracy, 

 określić zasady kierowania i zarządzanie zakładem, 

 obsłużyć poszczególne stanowiska pracy, 

 wykonać prace pomiarowo-kontrolne, 

 wykonać naprawę części mechanicznych i pneumatycznych. 
 

Treści edukacyjne: 

 Techniki kontaktu z klientem, sporządzanie notatek z rozmów w celu ustalenia specyfikacji 
zamówienia na podstawie życzeń klienta, 

 Planowanie i ustalanie terminu realizacji zlecenia, 

 Ocena stanu technicznego urządzeń i systemów mechanicznych i pneumatycznych 
podlegających serwisowaniu oraz wypełnianie karty diagnozy, 

 Przestrzeganie tajemnicy zawodowej podczas analizy danych klienta  

 Techniki doboru metody diagnozy urządzeń i systemów mechanicznych 

 Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 
podczas diagnostyki pojazdów samochodowych. 

 Przyjmowanie pojazdów do diagnostyki 

 Diagnostyka silników pojazdów samochodowych 

 Diagnostyka układów podwozia pojazdów samochodowych 

 Diagnostyka nadwozia pojazdu samochodowego 

 Diagnostyka systemów pneumatycznych 

 Lokalizowanie uszkodzeń w elementach i podzespołach samochodu. 

 Dobieranie materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych. 

 Demontowanie silników spalinowych na zespoły i części. 

 Naprawa układu chłodzenia silników spalinowych. 

 Identyfikowanie osprzętu według numerów katalogowych. 

 Kontrola i regulacja pracy silnika. 

 Wykonywanie wymiany tarczy sprzęgła. 

 Wymiana kół zębatych skrzyni biegów. 

 Diagnostyka i naprawa elementów zawieszenia 

 Weryfikacja i wymiana uszkodzonych elementów układu hamulcowego 

 Weryfikacja i naprawa układu hamulcowego 

 Demontaż i montaż ogumienia. 
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HARMONOGRAM REALIZACJI PRAKTYKI 

za okres od 20.07.2020r. do 14.08.2020r 

 
w ramach projektu pn.: „Mistrzowie zawodu – rozwój potencjału kształcenia zawodowego w 
Zespole Szkół Technicznych w Płocku” współfinansowanego z Unii Europejskiej, z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 
2020. Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 - Doskonalenie zawodowe, 
Poddziałanie 10.3.1 – Doskonalenie zawodowe uczniów 
 
Imię i nazwisko:  

Miejsce realizacji praktyki 

Nazwa zawodu lub specjalności: mechanik pojazdów samochodowych 

Czas trwania praktyki:  

Liczba godzin do przepracowania w miesiącu: 150 

 

Lp. Data Opis wykonywanych czynności 
godziny: 
od - do 

 
suma 
godzin 

 

1.  
20.07.2020 

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

ochrony przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska podczas diagnostyki pojazdów 

samochodowych 

8.00 – 

15.30 
7,5 

2.  
21.07.2020 

Ocena stanu technicznego urządzeń i 
systemów mechanicznych i pneumatycznych 
podlegających serwisowaniu oraz wypełnianie 

karty diagnozy 

8.00 – 

15.30 
7,5 

3.  
22.07.2020 

Techniki doboru metody diagnozy urządzeń i 
systemów mechanicznych 

 

8.00 – 

15.30 
7,5 

4.  
23.07.2020 

Przyjmowanie pojazdów do diagnostyki 

8.00 – 

15.30 
7,5 

5.  
24.07.2020 Diagnostyka silników pojazdów 

samochodowych 

8.00 – 

15.30 
7,5 

6.  
27.07.2020 Diagnostyka układów podwozia pojazdów 

samochodowych 

8.00 – 

15.30 
7,5 

7.  
28.07.2020 Diagnostyka nadwozia pojazdu 

samochodowego 

8.00 – 

15.30 
7,5 

8.  
29.07.2020 

Diagnostyka systemów pneumatycznych 

8.00 – 

15.30 
7,5 
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9.  
30.07.2020 Lokalizowanie uszkodzeń w elementach i 

podzespołach samochodu. 

8.00 – 

15.30 
7,5 

10.  
31.07.2020 Dobieranie materiałów eksploatacyjnych i 

części zamiennych. 

8.00 – 

15.30 
7,5 

11.  
3.08.2020 Demontowanie silników spalinowych na zespoły 

i części. 

8.00 – 

15.30 
7,5 

12.  
4.08.2020 Naprawa układu chłodzenia silników 

spalinowych. 

8.00 – 

15.30 
7,5 

13.  
5.08.2020 Identyfikowanie osprzętu według numerów 

katalogowych. 

8.00 – 

15.30 
7,5 

14.  
6.08.2020 

Kontrola i regulacja pracy silnika. 

8.00 – 

15.30 
7,5 

15.  
7.08.2020 

Wykonywanie wymiany tarczy sprzęgła. 

8.00 – 

15.30 
7,5 

16.  
10.08.2020 

Wymiana kół zębatych skrzyni biegów. 

8.00 – 

15.30 
7,5 

17.  
11.08.2020 

Diagnostyka i naprawa elementów zawieszenia 

8.00 – 

15.30 
7,5 

18.  
12.08.2020 Weryfikacja i wymiana uszkodzonych 

elementów układu hamulcowego 

8.00 – 

15.30 
7,5 

19.  
13.08.2020 

Weryfikacja i naprawa układu hamulcowego 

8.00 – 

15.30 
7,5 

20.  
14.08.2020 

Demontaż i montaż ogumienia. 

8.00 – 

15.30 
7,5 
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SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOTYCZĄCE  

WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY PRAKTYKANTA 

 
Przed przystąpieniem praktykanta do pracy należy: 

 

1. Przygotować odpowiednie narzędzia, niezbędne do pracy: 

 Stanowisko pracy. 

 Identyfikator imienny. 

 Niezbędne materiały biurowe. 

 Instrukcje do wykonania zadań zawodowych. 
 Zestawy przyrządów pomiarowych i narzędzi, 
 Mierniki uniwersalne i komputery diagnostyczne. 
 Instrukcje obsługi stosowanych urządzeń, przyrządów, komputerów. 
 Części zamienne, 
 Dokumentacja warsztatowa, 
 Zestaw norm. 
 Czasopisma specjalistyczne i katalogi. 
 Rysunki (wykonawcze, złożeniowe i schematyczne). 

 

 

2. Podjąć odpowiednie działania: 

 Przygotować miejsce pracy zgodne z przepisami BHP, 

 Przygotować identyfikator z odpowiednimi uprawnieniami dostępu, 

 Dostarczyć materiały biurowe, 

 Przygotować dane kontaktowe do opiekuna oraz osób, z którymi stażysta nawiąże 

bliższą współpracę. 

 Przygotować odpowiednie narzędzia i przyrządy. 

 Wskazać zadania realizowane przez stażystę. 

 Określić zasady funkcjonowania komórki organizacyjnej w zakładzie pracy. 

 Zapoznać z organizacją procesów produkcyjnych. 
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PROCEDURA WDRAŻANIA PRAKTYKANTA 

 
1. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie praktykanta do organizacji. 

2. Przydzielenie stażyście/praktykantowi* stanowiska pracy oraz odpowiednich uprawnień 

umożliwiających poruszanie się po firmie i realizację wyznaczonych zadań. 

3. Zapoznanie praktykanta z: 

 Ogólnymi informacjami na temat organizacji, jak np.: historia, misja, wizja, wartości i cele, 

struktura i strategia, charakterystyka działalności, pozycja na rynku itp. 

 Kulturą organizacyjną, obowiązującymi normami, sposobami komunikacji, zasadami 

postępowania i realizowania poleceń służbowych. 

 Charakterystyką objętej pozycji, w tym: z zakresem zadań, sposobem ich realizacji, 

raportowania postępów oraz z przysługującymi uprawnieniami i oczekiwaniami wobec 

stażysty/praktykanta*. 

 Najbliższym otoczeniem, w tym z miejscem pracy oraz najbliższymi współpracownikami. 

 Obowiązującymi w firmie przepisami oraz regulaminami związanymi z zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innymi, jeśli dotyczą praktykanta. 

 
 

Podpis Opiekuna praktyk: 

 …………………………………………….. 

Podpis nauczyciela Zespołu Szkół Technicznych w Płocku: 

 ………………………………………………………… 

Podpis Specjalisty ds. staży/praktyk 

………………………………………………………… 

 

 

 

Zatwierdzam 

 

………………………………. 

Podpis Dyrektora Zespołu Szkół 

Technicznych w Płocku 

 

*niepotrzebne skreślić 
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