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PROGRAM STAŻU 

dla zawodu 

MECHANIK 311504 

zgodny z programem nauczania obowiązującym  

w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu 

poszerzony o treści wykraczające poza podstawę programową, 

opracowany w ramach Projektu Zawodowo i profesjonalnie 

 

 

 

Opracowanie części teoretycznej: Jarosław Machul, nauczyciel przedmiotów 

zawodowych w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu 

 

Opracowanie części praktycznej: Zbigniew Moskal Dyrektor Administracyjny   

 KK Solutions Kosikowski and Kresky Sp. z o.o. 

  ul. Gazowa 4 59-800 Lubań  
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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 mechanik. 

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 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 mechanik 

oraz przygotowanie ich do wejścia na lokalny rynek pracy. 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 

mechanicznej. 
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 Stażysta pozna funkcjonowanie  zakładu 

     KK Solutions 

         Kosikowski and Kresky Sp. z o.o. 

 ul. Gazowa 4 

 59-800 Lubań  

 W zadaniach zawodowych w rzeczywistym procesie pracy uczeń pozna produkcję i  

 montaż urządzeń z tworzyw sztucznych.ukcji urządzeń z tworzyw sztucznych, którzy 

mogą rozwiązać każde proste i złożone zadanie:  

 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 mechanik w zawodzie 

operator obrabiarek skrawających ; 

• celem stażu zawodowego jest podniesienie praktycznych umiejętności zawodowych  

• 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 

✓ II 

✓ III 
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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 mechanicznej w zawodzie operator 

obrabiarek skrawających. 

 

4. Umiejętności szczegółowe, które uzyska uczeń. 

 Uczeń w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania 

następujących zadań zawodowych: 

• wytwarzania części maszyn i urządzeń z tworzywa sztucznego 

• dokonywania montażu maszyn i urządzeń z tworzywa sztucznego 

•  instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń z tworzywa sztucznego 

• obsługiwania maszyn i urządzeń do tworzyw sztucznych 

• organizowania procesu produkcji tworzyw sztucznych 

• spawanie i zgrzewanie tworzyw termoplastycznych zgodnie z normami DVS 

 

 

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

godzin 

I 

Obrabiarki do tworzyw 

sztucznych z możliwością 

frezowania 

 

➢ Obrabiarka DMG 

CLX 350 

➢ Frezarka HAAS 

TM2 

➢ Tokarka TL2 

➢ Tokarka 

konwencjonalna CM 

6241 

➢ ustawianie i mocowanie narzędzi w 

obrabiarkach, frezarkach oraz tokarkach 

➢ zadbanie o jakość elementów które 

wykonuje 

➢ sprawdzanie wymiarów 

wytworzonych elementów i 

wykonywanie korekty błędów 

➢    ustawianie odpowiednich narzędzi 

w magazynie obrabiarki 

➢    serwisowanie obrabiarki CNC jej 

diagnostyka, oraz innych maszyn i 

urządzeń 

➢ bieżąca kontrola pracy maszyny / 

obrabiarki CNC i dbanie o czystość w 

miejscu pracy 

60 
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II 

Obróbka płyt (duże i małe 

formaty) 

 

➢ Centrum obróbcze 

BPF 6121 

➢ Centrum do 

obróbki płyt Basic 

Portatec 

➢ Zgrzewarka do 

tworzyw sztucznych 

➢ ustawianie i mocowanie narzędzi w 

centrum obróbczym, 

➢  sprawdzanie wymiarów 

wytworzonych elementów i 

wykonywanie korekty błędów 

➢ zadbanie o jakość elementów które 

wykonuje 

➢ bieżąca kontrola pracy maszyny i 

dbanie o czystość 

 

 

60 

III 

Montaż, obróbka i 

obróbka termiczna 

 

➢ Grawerka do 

szyldów 

➢ piła formatowa 

CLASSIC 

➢ frezarka 

dolnowrzecionowa 

➢ piła pionowa 

➢ wiertarka stołowa 

➢ szlifierka stołowa 

➢ fazowarka do 

tworzyw 

➢ zgrzewarka do 

tworzyw sztucznych 

➢ wytwarzanie detali plus ich montaż, 

➢   montaż zespołów, 

➢   montaż kompletnych urządzeń. 

➢ spawanie tworzyw 

termoplastycznych na zgrzewarce do 

płyt, 

➢  spawanie gorącym powietrzem, 

➢  spawanie ekstruzyjne, 

➢  spawanie na podczerwień, 

➢  spawanie elementem grzejnym, 

➢  klejenie tworzyw sztucznych. 

40 

Razem 160 
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6. Treści kształcenia, które uczeń powinien poznać i 
doskonalić podczas stażu zawodowego. 

Zakres niniejszego programu uwzględnia wymagania współczesnego rynku pracy w 

branży obrabiarek CNC, jakim musi sprostać absolwent technikum mechanicznego. Treści 

wykraczają poza podstawę programową, dlatego uczeń realizujący staż ma możliwość 

zdobycia dodatkowych wiadomości i umiejętności oczekiwanych na rynku pracy. 

W trakcie realizacji stażu uczeń powinien w jak najszerszym zakresie zapoznać się z 

pracą, produkcją i montażem w danej firmie. Realizacja stażu powinna odbywać się poprzez 

obserwację pracy poszczególnych działów, a następnie poprzez wykonywanie zadań 

zawartych w niniejszym programie oraz zadań zlecanych przez opiekuna stażu. Podczas 

stażu, uczeń powinien zwrócić uwagę na korelację pomiędzy programem, zadaniami, a 

specyfiką zakładu. Oczywistym jest, że uczeń i opiekun mogą korzystać z proponowanych 

treści i zadań w dowolny sposób. Wynikać to będzie przede wszystkim z bieżących potrzeb i 

działań firmy.  

 Opiekun stażu powinien też elastycznie wykorzystywać jednostki godzinowe na 

realizację zadań w ramach poszczególnych modułów. Po każdym dniu stażu powinno zostać 

przeprowadzone podsumowanie i określenie wniosków do następnych działań szkolących.  
  

7. 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 

 
 


