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PROGRAM STAŻU  

Realizowanego/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: technik mechanik 

Czas trwania stażu:  

Liczba godzin do przepracowania w miesiącu:150 

Opis programu stażu 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 i pozwoli uczniowi na rozpoznanie swoich predyspozycji, ułatwi wybór dalszej 

drogi rozwoju zawodowego i wpłynie na: 

 podniesienie jakości kształcenia zawodowego na poziomie technika mechanika, 

 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 stażysta): 

W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 

 dobierać i ustawiać parametry obróbki dla obrabiarek skrawających, 

 dobierać narzędzia i mocowania przedmiotu do realizacji zadań obróbkowych, 

 obsługiwać obrabiarki skrawające, 

 kontrolować wymiary zgodnie z rysunkiem wykonawczym, 

 wykonywać operacje technologiczne zgodnie z kartą technologiczną obróbki lub montażu, 

 stosować przepisy bhp podczas pracy, 

 współpracować z innymi pracownikami podczas realizacji praktyka, 

 dobierać narzędzia i przyrządy montażowe i demontażowe do realizowanego zadaniami, 

 wykonywać czynności montażowe i demontażowe wg zaleceń, 

 kontrolować wyniki montażu części, 

 obsługiwać program CAD, 

 dzielić zadania podczas remontu prostych podzespołów. 

Treści edukacyjne: 

 Zapoznanie z systemem ochrony przeciwpożarowej zastosowanym w wybranej firmie. 

 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 firmy oraz zasadami jej 
funkcjonowania. 

 Zapoznanie z otoczeniem rynkowym firmy oraz jej pozycją rynkową.  

 Zapoznanie z działaniami marketingowymi firmy 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). 

 Charakterystyka pulpitu układu sterowania. 

 Wprowadzanie i wyprowadzanie danych w układach CNC. 

 Uzbrojenie obrabiarki, uchwyty narzędziowe, uchwyty przedmiotowe. 

 Stoły obrotowe i obrotowo-podziałowe. 

 Wprowadzenie do programowania (budowa bloku w programie NC, funkcje modalne). 

 Cykle frezarskie – obróbka kieszeni, wiercenie otworów. 

 Obsługa techniczna frezarki/tokarki CNC. 

 Uruchamianie frezarki/tokarki. 

 Mocowanie narzędzi. 

 Metody określania wymiarów narzędzia. 

 Zużycie i uszkodzenie narzędzi. 

 Ustalanie wartości korekcji narzędzi. 

 Ustalanie przesunięcia punktu zerowego przedmiotu obrabianego. 

 Pomiary w trakcie obróbki. 

 Pomiary z zastosowaniem sondy pomiarowej. 

 Podstawowe przyrządy miernictwa warsztatowego. 

 Programowanie frezarki/tokarki z wykorzystaniem sterownika. 

 Programowanie cykli stałych. 

 Symulacja obróbki w sterowniku obrabiarki 

 Praca na obrabiarce w trybie ręcznym 

 Wykonanie detalu z programu w trybie automatycznym 

 Kontrola wymiarów 
 Modyfikacja programu obróbczego w sterowniku frezarki/tokarki. 
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HARMONOGRAM REALIZACJI STAŻU 

za okres od 3.08.2020 r. do 28.08.2020 r. 

 
w ramach realizacji projektu pn.: „Mistrzowie zawodu – rozwój potencjału kształcenia 
zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku” realizowanego w ramach 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: technik mechanik 

Czas trwania stażu:  

Liczba godzin do przepracowania w miesiącu:150 

 

Lp. Data  Opis wykonywanych czynności 
godziny: 
 od - do 

 
suma 
godzin  

 

1.  
3.08.2020 BHP, przestrzegania przepisów, regulaminów i 

zasad obowiązujących w danej firmie. 
Podstawowe środki ochrony przeciwpożarowej. 

7.30 – 

15.00 
7.5 

2.  
4.08.2020 Planowanie i realizacja prac na podstawie 

dokumentacji technicznej (rysunków, 
schematów i opisów technicznych). 

7.30 – 

15.00 
7.5 

3.  
5.08.2020 Przyrządy pomiarowe. 7.30 – 

15.00 
7.5 

4.  
6.08.2020 Dokumentacja techniczna maszyn i urządzeń. 7.30 – 

15.00 
7.5 

5.  
7.08.2020 Dokumentacja technologiczna montażu. 7.30 – 

15.00 
7.5 

6.  
10.08.2020 Technologia montażu połączeń części maszyn. 7.30 – 

15.00 
7.5 

7.  
11.08.2020 Technologia montażu mechanizmów maszyn i 

urządzeń. 
7.30 – 

15.00 
7.5 

8.  
12.08.2020 Urządzenia i narzędzia wspomagające procesy 

montażu 
7.30 – 

15.00 
7.5 

9.  
13.08.2020 

Dobór narzędzi monterskich, przyrządy i 
urządzenia do montażu określonego 
połączenia, układu, mechanizmu maszyny lub 
urządzenia. 

7.30 – 

15.00 
7.5 
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10.  
14.08.2020 Wykonywanie pomiarów. 7.30 – 

15.00 
7.5 

11.  
17.08.2020 Wykonywanie montażu osi i wałów, łożysk 

ślizgowych i tocznych zgodnie z dokumentacją 
lub instrukcją montażu 

7.30 – 

15.00 
7.5 

12.  
18.08.2020 Wykonanie montażu napędów i układów 

sterowania hydraulicznego maszyn i urządzeń z 
dokumentacją lub instrukcją montażu. 

7.30 – 

15.00 
7.5 

13.  
19.08.2020 Próbne uruchomienie i regulacja napędów 

sterowania hydraulicznego i pneumatycznego 
po montażu. 

7.30 – 

15.00 
7.5 

14.  
20.08.2020 Montaż mechanizmu maszyny (mechanizm 

ruchu postępowego, mechanizm napędowy) 
zgodnie z dokumentacją lub instrukcją montażu. 

7.30 – 

15.00 
7.5 

15.  
21.08.2020 

Wykonanie montażu napędów i układów 
sterowania pneumatycznego maszyn i 
urządzeń z dokumentacją lub instrukcją 
montażu. 

7.30 – 

15.00 
7.5 

16.  
24.08.2020 Montaż urządzenia (mechanizm ruchu 

postępowego, mechanizm napędowy) zgodnie 
z dokumentacją lub instrukcją montażu. 

7.30 – 

15.00 
7.5 

17.  
25.08.2020 Montaż elementów mechanicznych. 7.30 – 

15.00 
7.5 

18.  
26.08.2020 

Montaż mechanizmu maszyny (mechanizm 

ruchu postępowego, mechanizm napędowy) 

zgodnie z dokumentacją lub instrukcją montażu. 

7.30 – 

15.00 
7.5 

19.  
27.08.2020 

Montaż mechanizmu maszyny (mechanizm 

ruchu postępowego, mechanizm napędowy) 

zgodnie z dokumentacją lub instrukcją montażu. 

7.30 – 

15.00 
7.5 

20.  
28.08.2020 Testowanie montażu elementów 

mechanicznych. 
7.30 – 

15.00 
7.5 
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SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOTYCZĄCE  

WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY STAŻYSTY 

 
Przed przystąpieniem stażysty 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 STAŻYSTY 

 
1. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie stażysty/praktykanta* do organizacji. 

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

umożliwiających poruszanie się po firmie i realizację wyznaczonych zadań. 

3. Zapoznanie stażysty/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 stażysty/praktykanta*. 

 
 

Podpis Opiekuna staży/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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