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1.Organizacja stażu zawodowego. 

 

 Program stażu skierowany jest do uczniów technikum, którzy chcą rozwijać 

umiejętności zawodowe. Jego treści wykraczają poza podstawę programową oraz program 

nauczania kształcenia w zawodzie technik elektryk. 

Program powstał przy współpracy z pracodawcami. 

 

Organizacja stażu zawodowego: 

• czas trwania stażu dla 1 uczestnika wynosi 160 godzin; 

• staż obejmuje 5 dni roboczych w tygodniu, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy; 

• dobowy wymiar czasu pracy nie przekracza 8 godzin, staż nie odbywa się w porze nocnej; 

• stażysta nie może świadczyć pracy w godzinach nadliczbowych; 

• czas trwania stażu uwzględnia przepisy obowiązujące w danym zakładzie pracy; 

• uczniowie mają obowiązek prowadzić elektroniczne dzienniczki stażu, w których powinni 

zapisywać informacje dotyczące stanowiska pracy, zakresu wykonywanych czynności, 

godzin stażu oraz własne wnioski; 

• wzór dzienniczka oraz wzór certyfikatu dla ucznia stanowią załączniki do „Regulaminu 

staży zawodowych”. 

 

2. Cel główny stażu zawodowego. 

 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów w zawodzie technik elektryk 

oraz przygotowanie ich do wejścia na lokalny rynek pracy to główny cel stażu zawodowego. 

Staż zawodowy u pracodawcy wpłynie na podniesienie kompetencji personalnych 

i społecznych przyszłych pracowników.  

 Uczeń utrwali, wykorzysta i rozszerzy umiejętności zdobyte w szkole poprzez 

wykonywanie zadań w rzeczywistych warunkach pracy na stanowisku w branży elektrycznej 

i teleinformatycznej. 

 Stażysta pozna funkcjonowanie firmy zajmującej się dostarczaniem wysokiej jakości 

dostępu do Internetu i telewizji cyfrowej HD poprzez łącza światłowodowe. 
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 W zadaniach zawodowych w rzeczywistym procesie pracy uczeń pozna zasady 

organizowania pracy, zapozna się z zagadnieniami związanymi z zarządzaniem i kierowaniem 

przedsiębiorstwem, nowoczesnymi technologiami i oprzyrządowaniem technicznym w 

przedsiębiorstwie, a także z organizacją i techniką pracy. 

 Nowoczesne i rzeczywiste warunki pracy przybliżą ucznia do aktywnego 

funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Staż zawodowy u pracodawcy wpłynie na 

wzrost poziomu wiedzy i umiejętności oraz podniesienie kompetencji personalnych 

i społecznych w zawodzie. 

 

3. Program stażu. 
• program stażu zawodowego opracowany został na podstawie analizy potrzeb szkół  

w zakresie kształcenia zawodowego w specjalności technik elektryk; 

• celem stażu zawodowego jest podniesienie praktycznych umiejętności zawodowych oraz 

wskazanie kierunku w zakresie prowadzenia i zarządzania organizacją; 

• staż zawodowy dla uczniów odbywać się będzie w firmie zgodnie z programem; 

• staż zawodowy prowadzony będzie pod kierunkiem opiekunów stażu, którymi są 

wyodrębnieni pracodawcy lub ich pracownicy; 

• program stażu zawodowego obejmuje szeroki zakres materiału pozwalający na elastyczny 

dobór zadań przez ucznia; 

• przykładowe zadania mają pokazać, w jakim kierunku powinna przebiegać praktyka oraz 

wskazywać minimalny poziom ćwiczeń i typologie zadań do wykonania przez ucznia;  

• program obejmuje następujące moduły, obszary: 

✓ I Organizowanie pracy i funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 

✓ II Zapoznanie z oprogramowaniem zastosowanym w firmie 

✓ III Konfiguracją urządzeń teletechnicznych 

✓ IV Montaż infrastruktury teletechnicznej  

W ramach stażu zawodowego należy zrealizować treści programowe z różnych 

modułów. Określone wskaźniki celów szczegółowych wynikają bezpośrednio z rezultatów 

poszczególnych zadań.  

 Po zakończeniu stażu uczniowie będą merytorycznie i praktycznie przygotowani do 

podjęcia pracy na podobnym stanowisku w branży elektrycznej i teleinformatycznej. 
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4. Umiejętności szczegółowe, które uzyska uczeń. 

 Uczeń w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania 

następujących zadań zawodowych: 

• wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji oraz eksploatacji; 

• dobieranie, użytkowanie, instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń 

elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej; 

• instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie układów energoelektronicznych; 

•  stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, 

przeciążeń i przepięć; 

• diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych; 

• dobieranie, instalowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwporażeniowej; 

• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych 

i pomiarach elektrycznych; 

• planowanie i nadzorowanie ruchu sieci elektroenergetycznej; 

• udział w pracach zespołów projektowych; 

• posługiwanie się techniką komputerową. 

 

. Ramowy plan stażu zawodowego. 
Obszar Dział Zakres realizacji zadań Liczba 

godzin 

I 

Organizowanie 

pracy i 

funkcjonowanie 

przedsiębiorstwa 

 

➢ Zapoznanie z harmonogramem stażu. 

➢ Szkolenie z zakresu bhp, ppoż., ochrony 

środowiska i ergonomii. 

➢ Zapoznanie ze strukturą organizacyjną 

zakładu,  obowiązującymi w zakładzie 

regulaminami wewnętrznymi  

i z przepisami BHP, ochrony 

przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, 

i obowiązującą polityką rachunkowości oraz 

rozpoznanie formy organizacyjno-prawnej. 

➢ Zapoznanie z działami, w których uczniowie 

będą odbywać staż i zasadami współpracy w 

zespole. 

➢ Organizowanie stanowiska pracy zgodnie 

z zasadami ergonomii.  

➢ Zapoznanie się z zasadami archiwizowania 

dokumentów oraz ochroną baz danych. 

40 
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II 

Zapoznanie z 

oprogramowaniem 

zastosowanym w 

firmie 

➢ Oprogramowanie umożliwiające 

projektowanie zewnętrznych sieci 

światłowodowych na trasie: przełącznica 

światłowodowa początkowa – trasa linii 

optotelekomunikacyjnej – przełącznica 

światłowodowa końcowa, jak również 

dowolnej konfiguracji sieci z rozbiciem jej na 

wybrane elementy składowe 

➢ Oprogramowanie o tworzenia dokumentacji 

z pomiarów OTDR linii światłowodowych 

➢ Oprogramowanie do centralnego zarządzania 

oraz utrzymania sieci 

40 

III 

Konfiguracją 

urządzeń 

teletechnicznych 

➢ Konfiguracja telefonii VOIP 

➢ Utrzymanie, monitoring i diagnostyka 

urządzeń teletechnicznych 

➢ Konfiguracja kamer HDCVI i IP 

➢ Konfiguracja urządzeń Mikrotik i Ubiquiti 

➢ Konfiguracja telewizji światłowodowej 

40 

IV 

Montaż 

infrastruktury 

teletechnicznej 

➢ Zapoznanie z infrastrukturą teletechniczną 

➢ Zasady dzierżawy kanalizacji teletechnicznej 

➢ Zagadnienia teoretyczne dotyczące spawania 

światłowodów. 

➢ Praktyczna nauka spawania światłowodów 

40 

Razem 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zawodowo i profesjonalnie 

Realizator: Powiat Lubański - Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu 

Aleja Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel/fax 75 64 553 40.  
 

 

 

 

Z i P
 

6. Szczegółowy plan stażu zawodowego. 

 

 

 

 

6.1. Obszar I – Organizowanie pracy i funkcjonowanie przedsiebiorstwa. 

 

 

  W obszarze I stażysta pozna ogólne zasady zorganizowania i funkcjonowania 

przedsiębiorstwa, w szczególności: 

• przepisy BHP, przeciwpożarowe, ochrony środowiska, przepisy obowiązujące podczas 

wykonywania zadań zawodowych powierzonych uczniowi; 

• organizację i wyposażenie poszczególnych stanowisk w różnych działach, w tym 

stanowiska  biurowego do pracy z komputerem; 

• zasady dotyczące ergonomii stanowiska pracy; 

• organizację pracy jednostki z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych działów; 

• hierarchię służbową na określonym stanowisku pracy. Zakres obowiązków  

i praw pracownika; 

• zasady odpowiedzialności za swoją pracę.  

• podział zadań i zasady współpracy w zespole; 

• obieg dokumentacji na stanowisku pracy; 

• tajemnicę służbową z uwzględnieniem zagadnień ochrony danych osobowych; 

• obszary wykorzystania języka obcego na powierzonym stanowisku pracy; 

• dobór sprzętu technicznego do wykonania zadania  

• obsługa urządzeń technicznych stosowanych na stanowisku pracy zgodnie z instrukcją 

obsługi; 

• zastosowanie norm i reguł obyczajowych w kontaktach międzyludzkich; 

• zastosowanie podstawowych zasad etyki w biznesie; 

• zasady wypełniania druków i formularzy; 

• język obcy potrzebny do pracy z dokumentami oraz do obsługi klientów. 
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6.2. Obszar I –   Zapoznanie z oprogramowaniem zastosowanym w firmie  

 

 

• Projektowanie doziemnej kanalizacji kablowej pierwotnej, wtórnej i rurociągu kablowego. 

• Projektowanie linii napowietrznej. 

• Projektowanie kabli światłowodowych z wykorzystaniem projektowanej bądź 

zdefiniowanej istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej. 

• Sprawdzenie poprawności przebiegu zaprojektowanych odcinków jednostkowych kabla, 

wybranej relacji kabla oraz poprawności podłączeń pozostałych elementów składowych 

projektu. 

• Generowanie raportów obliczeniowych, takich jak analiza tłumienia, wykazy odcinków 

kabla, opis trasy przebiegu kabla, zestawienie odcinków kanalizacji pierwotnej i wtórnej, 

• Generowanie schematów przebiegu kabla, zestawienia materiałów, zestawienia studni 

kablowych. 

• Generowanie raportów wybranego obiektu bądź grupy obiektów. 

• Raportowanie pomiarów pojedynczych oraz wielu włókien 

• Tworzenie tabel zdarzeń dla wszystkich włókien z uwzględnieniem rodzaju zdarzenia 

• Grupowa edycja zdarzeń 

• Zaawansowane raporty pomiarowe 

• Automatyczne wyszukiwanie urządzeń sieciowych 

• Inteligentną masową konfigurację adresów IP, VLAN, protokołów redundancji 

• Grupową aktualizację firmware oraz import konfiguracji 

• Przydzielanie adresów IP dla nowych urządzeń z tym samym adresem IP 

 

 
6.3. Obszar III –   Konfiguracją urządzeń teletechnicznych 

 

• Automatyczne wyszukiwanie urządzeń sieciowych 

• Inteligentna masowa konfiguracja adresów IP, VLAN, protokołów redundancji 

• Grupowa aktualizacja firmware oraz import konfiguracji 

• Przydzielanie adresów IP dla nowych urządzeń z tym samym adresem IP 

• Graficzna wizualizacja zdarzeń sieciowych (urządzenia, okablowania) 

• Centralne zbieranie logów z urządzeń sieciowych w czasie rzeczywistym 

• Odtworzenie sekwencji zdarzeń 

• Szybkie zlokalizowanie zmian w sieci oraz konfiguracji urządzeń sieciowych poprzez 

analizę jej stanu dedykowanymi narzędziami 
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• Zarządzanie z aplikacji mobilnych 

• Dodawanie i usuwanie kont użytkowników z jednego miejsca i dla wszystkich 

przełączników jednocześnie 

• Graficzna wizualizacja skonfigurowanych mechanizmów zabezpieczających urządzenia 

sieciowej jak i całą sieć 

• Grupowa konfiguracja mechanizmów zabezpieczeń sieciowych 

• Dedykowany „Security Wizzard” wg. normy IEC 62443 do konfiguracji mechanizmów 

bezpieczeństwa 

• Konfiguracja bramki VoIP  

• Konfiguracja  routera VoIP 

• Konfiguracja komunikatora VoIP 

• konfiguracja kamer HDCVI i IP 

• Konfiguracja urządzeń Mikrotik 

• Konfiguracja telewizji światłowodowej 

 

 

 

 
6.3. Obszar IV –   Montaż infrastruktury teletechnicznej 

• Analiza istniejącej infrastruktury 

• Ocena zmian do wdrożenia przy istniejącej infrastrukturze 

• Projektowanie nowej infrastruktury 

• Zasady dzierżawy infrastruktury 

• Zagadnienia teoretyczne dotyczące światłowodów 

• Praktyczne wykonywanie połączeń światłowodowych (spawanie) 

• Ocena jakości wykonania spawu 

• Optymalizacja procesu spawania 

 

 

 

 

 



 

 

Zawodowo i profesjonalnie 

Realizator: Powiat Lubański - Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu 

Aleja Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel/fax 75 64 553 40.  
 

 

 

 

Z i P
 

7. Treści kształcenia, które uczeń powinien poznać i 
doskonalić podczas stażu zawodowego. 

 

 

Uczeń powinien poznać i doskonalić się w zakresie: 

• stosowania przepisów BHP na stanowiskach pracy 

• ergonomii na stanowisku pracy 

• obiegu dokumentacji na stanowisku pracy 

• zasad wypełniania druków i formularzy; 

• zasad rojektowania doziemnej kanalizacji kablowej pierwotnej, wtórnej i rurociągu 

kablowego. 

• sprawdzenia poprawności przebiegu zaprojektowanych odcinków jednostkowych kabla 

• generowania raportów obliczeniowych, takich jak analiza tłumienia, wykazy odcinków 

kabla, opis trasy przebiegu kabla, zestawienie odcinków kanalizacji 

• konfiguracji bramki VoIP  

• konfiguracji  routera VoIP 

• konfiguracji komunikatora VoIP 

• konfiguracji kamer HDCVI i IP 

• konfiguracji urządzeń Mikrotik 

• konfiguracji telewizji światłowodowej 

• dodawania i usuwania kont użytkowników 

• analizy istniejącej infrastruktury teletechnicznej 

• oceny zmian do wdrożenia przy istniejącej infrastrukturze 

• projektowaniu nowej infrastruktury 

• praktycznym wykonywaniu połączeń światłowodowych (spawanie) 

• ocenie jakości wykonania spawu 

• optymalizacji procesu spawania 

 

 

 

 

 



 

 

Zawodowo i profesjonalnie 

Realizator: Powiat Lubański - Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu 

Aleja Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel/fax 75 64 553 40.  
 

 

 

 

Z i P
 

 

8. Kryteria oceny stażu zawodowego. 

Szczegółowe kryteria oceny obejmują: 

➢ Ocenę pracy i zachowania stażysty: dokładność, systematyczność, punktualność, 

zaangażowanie w wykonywane zadania, samodzielność w działaniu, itp. 

➢ Ocenę prowadzenia dzienniczka stażu. 
 

Prowadzenie dzienniczka stażu zawodowego: 

➢ Dzienniczek stanowi podstawowy dokument zaliczenia stażu. 

➢ Dzienniczek należy prowadzić starannie i na bieżąco. 

➢ Każdy zapis w dzienniczku powinien być potwierdzony czytelnym 

podpisem/pieczątką opiekuna stażu.  

➢ Po zakończeniu stażu, dzienniczek należy złożyć u zakładowego opiekuna stażu  

w celu wystawienia przez niego oceny. 
 

Obowiązujące załączniki: 

➢ Dzienniczek stażu – wzór.  
➢ Certyfikat dla ucznia potwierdzający ukończenie stażu – wzór. 

 

 

 

 

……………………………………………. 

Kierownik merytoryczny 

 


