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PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH 

 

Szczegółowe cele kształcenia  

 

W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 

 zastosować się do wymagań określonych w regulaminie zakładu obsługowo 

naprawczego, 

 scharakteryzować strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, 

 zorganizować i utrzymać w porządku stanowiska pracy, 

 zastosować zasady pracy i współpracy z zespołem, 

 wykonać czynności związane z obsługą techniczną oraz naprawą pojazdów 

samochodowych 

 ocenić poprawność działania urządzeń mechanicznych, elektrycznych 

i elektronicznych  

w  pojazdach samochodowych  

 zlokalizować uszkodzenia w elementach i podzespołach  samochodu, 

 dokonać podstawowych napraw pojazdów samochodowych, wykonać proste prace 

regeneracyjne podzespołów samochodowych, 

 wykonać połączenia elektryczne na podstawie schematów ideowych, 

 sporządzić kalkulacje kosztów oraz kosztorys naprawy, 

 ocenić jakość wykonania pracy, usunąć ewentualne usterki, 

 posłużyć się narzędziami, przyrządami pomiarowymi, testerami, 

 obsłużyć komputer i oscyloskopy, - obsłużyć urządzenia stanowiące podstawowe 

wyposażenie zakładu, - posłużyć się dokumentacją techniczną, przepisami i normami, 

 zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz 

ochrony środowiska. 

 

Materiał nauczania 

 Zapoznanie uczniów ze strukturą organizacyjną, regulaminem wewnętrznym, 

z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony 

środowiska, obowiązującymi w zakładzie.  

 Zapoznanie uczniów z obiegiem dokumentacji. 

 Organizowanie stanowiska pracy. 

 Zastosowanie dokumentacji techniczno-ruchowej i technologicznej w działalności 

przedsiębiorstwa. 

 Zapoznanie uczniów ze statusem pracownika, warunkami przyjmowania do pracy, 

prawami i obowiązkami. 

 Przyjmowanie pojazdów do obsługi i naprawy. 

 Analiza dokumentacji technicznej dotyczącej diagnozowania i naprawy pojazdów 

samochodowych. 

 Dobieranie narzędzi i przyrządów pomiarowych do prac obsługowo  naprawczych. 

 Określanie stanu technicznego pojazdów i ich zespołów. 

 Wykonanie okresowych przeglądów technicznych, konserwacji instalacji elektrycznej 

i elektronicznej układów samochodowych. 

 Diagnozowanie układów kontroli trakcji, bezpieczeństwa biernego, sterowania pracą 

silników benzynowych i wysokoprężnych za pomocą testerów, komputerów 

diagnostycznych, oscyloskopów. 

 Lokalizowanie uszkodzeń w elementach i podzespołach samochodu. 



 Dobieranie elementów i podzespołów na podstawie dokumentacji technicznej. 

 Wykonywanie prostych napraw oraz regeneracji podzespołów pojazdu 

samochodowego. 

 Wykonywanie montażu elementów i podzespołów instalacji elektrycznej samochodu 

na podstawie schematów ideowych i montażowych. 

 Ocenianie jakości wykonania pracy. 

 Usuwanie usterek. 

 Sporządzanie kalkulacji kosztów i kosztorysu naprawy. 

 

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.  

Wskazane jest aby praktyka zawodowa odbywała się w przedsiębiorstwach stosujących 

współczesne techniki i technologie oraz dysponująca odpowiednią bazą techniczną .Mogą być 

między innymi: zakłady produkujące pojazdy samochodowe, autoryzowane stacje obsługi 

samochodów. Szkoła powinna pośredniczyć w pozyskiwaniu miejsc praktyki dla uczniów 

oraz ustalać szczegółowy program praktyki i harmonogram zajęć. Wskazane jest 

dostosowanie sposobu realizacji programu praktyki zawodowej do specyfiki zakładu 

motoryzacyjnego. W trakcie realizacji programu należy zwracać uwagę na procedury i zasady 

pracy obowiązujące w zakładzie, a przede wszystkim na tematykę programową dotycząca 

planowania i organizacji pracy oraz sposoby wykonania zadań. Bardzo ważne jest 

kształtowanie umiejętności rzetelnego , dokładnego i poprawnego wykonania powierzonych 

zadań. Należnie od miejsca odbywania się praktyk , organizacyjno-technicznych możliwości 

zakładu zajęcia powinny być prowadzone z zastosowaniem metod ćwiczeń praktycznych 

w grupie liczącej 2-3 uczniów. Przed przystąpieniem do wykonywania zadań praktycznych 

należy zapoznać uczniów z obowiązującym w przedsiębiorstwie przepisami bhp, ochrony 

przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Wskazane jest aby podczas praktyki uczniowie 

poznali pracę wszystkich działów zakładu oraz wykonali zadania na różnych stanowiskach 

pracy .Po zakończeniu praktyki zawodowej uczniowie powinni posiadać pełen obraz 

funkcjonowania przedsiębiorstwa. Uczniowie powinni dokumentować przebieg praktyki 

zawodowej w dzienniczku praktyki. 

Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia. 

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się na podstawie kryteriów 

ustalonych na początku praktyki zawodowej. Oceny osiągnięć edukacyjnych dokonuje 

opiekun praktyki zawodowej na podstawie obserwacji pracy uczniów podczas realizacji 

powierzonych zadań oraz na podstawie analizy zapisów w dzienniczku praktyki. W procesie 

kontroli i oceny przebiegu praktyki należy zwrócić uwagę na:  

- samodzielność wykonania pracy,  

- zdyscyplinowanie i punktualność,  

- organizację stanowiska pracy, 

- organizację oraz sposobów wykonania pracy. 

 


