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  Program praktyki zawodowej dla zawodu technik elektronik 311408 
 

 

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym  rzeczywiste warunki pracy właściwe dla 

nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni 160 godzin w klasie III. 

 

źródło: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 14 lutego 2017 r. 

technik elektronik 311408 

 

Plan nauczania dla zawodu technik elektronik w zakresie kształcenia zawodowego 

praktycznego w całym cyklu kształcenia. 
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Uwagi o realizacji 

 

Celem realizacji programu praktyki zawodowej jest zastosowanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności opanowanych 

przez uczniów w szkole, w rzeczywistych warunkach pracy. W trakcie realizacji programu praktyki uczniowie 

powinni doskonalić umiejętności wykonywania określonych zadań na poszczególnych stanowiskach pracy. 

Dominującymi metodami kształcenia powinny być metody praktyczna i metoda projektu. Zajęcia powinny być 

prowadzone w formie pracy w grupach i indywidualnie. 

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz 

testu praktycznego w trakcie realizacji efektów kształcenia. Ponadto niezbędnym elementem jest zastosowanie 

przynajmniej jednego projektu w realizacji treści tego działu. 

Wskazane jest, aby praktyka zawodowa odbywała się w przedsiębiorstwach stosujących współczesne techniki i 

technologie oraz dysponujących odpowiednią bazą techniczną. Szkoła ustala szczegółowy program praktyki i 

harmonogram zajęć. Wskazane jest dostosowywanie sposobu realizacji programu praktyki zawodowej do specyfiki 

przedsiębiorstwa. 

W trakcie realizacji programu należy zwracać uwagę na procedury i zasady pracy obowiązujące w przedsiębiorstwie, 

a przede wszystkim na tematykę programową dotyczącą planowania i organizacji pracy oraz sposobu wykonania 

zadań. Bardzo ważne jest kształtowanie umiejętności rzetelnego, dokładnego i poprawnego wykonywania 

powierzonych zadań. Niezależnie od miejsca odbywania praktyki, techniczno-organizacyjnych możliwości 

przedsiębiorstwa, zajęcia powinny być prowadzone z zastosowaniem metody ćwiczeń praktycznych indywidualnie 

lub w grupie liczącej 2 – 3 uczniów. 

Przed przystąpieniem do wykonywania zadań praktycznych należy zapoznać uczniów z obowiązującymi w 

przedsiębiorstwie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 

Wskazane jest, aby podczas praktyki uczniowie poznali pracę wszystkich działów przedsiębiorstwa oraz 

wykonywali zadania na różnych stanowiskach pracy. W trakcie praktyki zawodowej uczniowie powinni poznać 

zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Uczniowie powinni dokumentować przebieg praktyki zawodowej w dzienniczku praktyki. 

 

Planowane zadania 

Zapoznanie z rzeczywistymi warunkami pracy elektronika. 

 

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

 

Praktyki powinny odbywać się w zakładach i instytucjach zatrudniających elektroników oraz wykorzystujących 

szeroko rozumiany sprzęt elektroniczny. Mogą to być m.in. firmy zajmujące się projektowaniem, produkcją, 

montażem, eksploatacją i serwisem urządzeń elektronicznych, w tym urządzeń automatyki przemysłowej oraz firmy 

zajmujące się projektowaniem, montażem i eksploatacją instalacji teletechnicznych, w tym instalacji antenowych, 

alarmowych, kontroli dostępu i telewizji dozorowej. 

 

Środki dydaktyczne 

Układy i urządzenia elektroniczne, narzędzia, aparatura kontrolno-pomiarowa i dokumentacja techniczna 

wykorzystywana na stanowisku pracy. 

 

Zalecane metody dydaktyczne 

Zaleca się stosowanie pokazu z instruktażem oraz ćwiczeń. Praktyki wymagają również stosowania aktywizujących 

metod kształcenia. Zalecana metoda to metoda problemowa. Metoda ta polega na stawianiu problemów do 

rozwiązania, wymaga od uczniów zarówno pracy samodzielnej jak i zespołowej. 

 

 

Formy organizacyjne 

Praktyki powinny być prowadzone w formie pracy indywidualnej lub grupowej pod nadzorem opiekuna praktyki 

zawodowej lub innego pracownika firmy. 

 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia 

Zaleca się systematyczne ocenianie postępów ucznia oraz bieżące korygowanie wykonywanych czynności. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: 

– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, 

– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 
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1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE  

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania 

następujących zadań zawodowych:  

1) montowania i uruchamiania elementów, układów i urządzeń elektronicznych;  

2) wykonywania instalacji i instalowania urządzeń elektronicznych;  

3) użytkowania instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych;  

4) konserwowania i naprawy instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych. 

 

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 

  

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

Uczeń:  

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska 

i ergonomią;  

2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska 

w Polsce;  

3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;  

4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań 

zawodowych;  

5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;  

6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;  

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa 

i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;  

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;  

9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska;  

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia 

 

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik elektronik:  

EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych;  

EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych.  

 

(EE.03). Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych 

 

1. Montaż i demontaż elementów, układów i urządzeń elektronicznych. 

Uczeń: 

1) określa funkcje i zastosowanie elementów, układów i urządzeń elektronicznych oraz elementów mechanicznych 

na podstawie wyglądu, oznaczeń i symboli graficznych;  

2) przygotowuje elementy do montażu;  

3) wykonuje lutowanie ręczne przewlekane i powierzchniowe;  

4) wylutowuje elementy elektroniczne;  

5) sprawdza poprawność wykonanych połączeń zgodnie z dokumentacją; 

6) uruchamia układy i urządzenia elektroniczne;  

7) lokalizuje usterki w układach i urządzeniach elektronicznych;  

8) usuwa usterki układów i urządzeń elektronicznych powstałe na etapie montażu; 

9) sporządza dokumentację powykonawczą zmontowanych układów i urządzeń;  

10) stosuje programy do symulacji działań układów elektronicznych;  

11) rozróżnia symbole na urządzeniach związane z ochroną środowiska;  

12) demontuje urządzenia i układy elektroniczne;  

13) przygotowuje zdemontowane elementy urządzeń do recyklingu;  

14) stosuje przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi.  

 

 

2. Wykonywanie instalacji wraz z montażem urządzeń elektronicznych. 

Uczeń: 

1) określa funkcje i zastosowanie elementów instalacji na podstawie wyglądu, oznaczeń i symboli graficznych;  

2) wyznacza trasy przewodów dla instalowanych urządzeń elektronicznych;  

3) przygotowuje przewody do instalowanych urządzeń elektronicznych;  

4) wykonuje instalację natynkową i podtynkową;  

5) wykonuje połączenia mechaniczne i elektryczne instalowanych urządzeń;  

6) sprawdza poprawność połączeń w instalacji zgodnie z dokumentacją;  

7) uruchamia instalacje urządzeń elektronicznych;  
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8) lokalizuje usterki w instalacjach urządzeń elektronicznych;  

9) usuwa usterki instalacji urządzeń elektronicznych powstałe na etapie montażu;  

10) sporządza dokumentację powykonawczą wykonanej instalacji;  

11) demontuje elementy instalacji urządzeń elektronicznych;  

12) przygotowuje zdemontowane elementy instalacji do recyklingu. 

 

(EE.22). Eksploatacja urządzeń elektronicznych  

1. Użytkowanie urządzeń elektronicznych oraz pomiary sygnałów i parametrów urządzeń.  

Uczeń:  

1) rozpoznaje urządzenia elektroniczne;  

2) określa funkcje, parametry oraz zastosowanie urządzeń elektronicznych;  

3) określa zadania bloków funkcjonalnych w urządzeniach elektronicznych na podstawie analizy schematów 

blokowych;  

4) posługuje się pojęciami i zagadnieniami z zakresu optoelektroniki i techniki światłowodowej;  

5) określa zastosowania elementów optoelektronicznych;  

6) opisuje technologie i systemy transmisji światłowodowej;  

7) rozróżnia standardy transmisji bezprzewodowych;  

8) przestrzega zasad łączenia urządzeń elektronicznych z uwzględnieniem parametrów sygnałów, standardów 

interfejsów oraz obwodów zasilania; 

9) dobiera urządzenia elektroniczne do przewidywanych warunków pracy;  

10) określa funkcje oprogramowania specjalistycznego stosowanego w urządzeniach elektronicznych;  

11) programuje urządzenia elektroniczne;  

12) uruchamia urządzenia elektroniczne;  

13) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów sygnałów i urządzeń elektronicznych;  

14) wykonuje pomiary sygnałów elektrycznych w blokach funkcjonalnych urządzeń elektronicznych;  

15) wykonuje pomiary parametrów urządzeń elektronicznych oraz ich elementów;  

16) reguluje urządzenia elektroniczne;  

17) posługuje się instrukcją serwisową urządzeń elektronicznych.  

2. Konserwacja i naprawa instalacji oraz urządzeń elektronicznych.  

Uczeń:  

1) określa wpływ czynników zewnętrznych na pracę instalacji i urządzeń elektronicznych;  

2) wykonuje pomiary diagnostyczne sygnałów elektrycznych w urządzeniach elektronicznych zgodnie z 

dokumentacją;  

3) kontroluje poprawność działania instalacji i urządzeń elektronicznych na podstawie obserwacji ich pracy oraz 

wyników pomiarów;  

4) ocenia stan techniczny instalacji i urządzeń elektronicznych; 

5) określa czynności wykonywane podczas konserwacji instalacji i urządzeń elektronicznych;  

6) wykonuje okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji i urządzeń elektronicznych;  

7) lokalizuje uszkodzenia instalacji i urządzeń elektronicznych;  

8) określa rodzaj i zakres napraw instalacji i urządzeń elektronicznych;  

9) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania napraw instalacji i urządzeń elektronicznych;  

10) dobiera części i podzespoły do naprawy instalacji i urządzeń elektronicznych, korzystając z katalogów i 

dokumentacji technicznej tych urządzeń;  

11) dokonuje wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów instalacji oraz urządzeń elektronicznych. 

 


