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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 pojazdów samochodowych.  

      Program powstał przy współpracy z  P.U.H. PERFEKTA Sp. z o.o. Autoryzowanym 

Dealerem Renault w Lubaniu. 

 

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 pojazdów 

samochodowych 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 

samochodowej. 

 Stażysta pozna funkcjonowanie różnych działów np.: dział handlowy, magazyn części, 

dział gwarancji, dział blacharsko-lakierniczy.  
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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 w warunkach gospodarki rynkowej, nowoczesnymi technologiami  

i oprzyrządowaniem technicznym w przedsiębiorstwach, a także z organizacją i techniką 

pracy. Stażyści będą mieli możliwość zapoznania się z organizacją i strukturą 

przedsiębiorstw, pracą wykonywaną w poszczególnych działach i na stanowiskach pracy, 

regulaminami wewnętrznymi, zasadami obsługi klientów oraz warunkami współpracy  

i instytucjami i kontrahentami tworzącymi otoczenie zewnętrzne firmy.   

 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 pojazdów samochodowych; 

• 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;  

• program obejmuje następujące moduły, obszary: 

✓ handlowy i gwarancji 

✓ magazyn części i blacharsko - lakierniczy 

✓ przeglądy techniczne  

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 samochodowej.  
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4. Umiejętności szczegółowe, które uzyska uczeń. 

 Uczeń w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do 

wykonywania następujących zadań zawodowych: 

• opisuje strukturę organizacyjną biura obsługi klienta, 

• posługuje się katalogami części zamiennych i cennikami, 

• prowadzenia wywiadu z klientem, 

• sporządza dokumentację i stosuje procedury przyjęcia samochodu do naprawy 

• zidentyfikować pojazd na podstawie dokumentów numeru VIN, 

• sporządzanie kalkulacji kosztów obsługi i naprawy, 

• posługiwanie się specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym 

       wspomagającym prace warsztatu samochodowego, 

• wydawać samochód klientowi po naprawie, 

• przeprowadzać badanie potrzeb klienta, 

• przyjmować i rozpatrywać zlecenia gwarancyjne, 

• zamówić części na magazyn, 

• wydawać części z magazynu, 

• uzupełnić dostępność części w magazynie, 

• ocenić stan techniczny elementów nadwozia i planować rodzaj prac koniecznych do  

       przywrócenia ich dobrego stanu technicznego, 

• dobrać narzędzia i wykonać proste prace blacharskie elementów nadwozia, 

• wymienić uszkodzone elementy nadwozia, 

• potrafi zastosować zasady doboru lakieru,  

• rozróżniać materiały lakiernicze, 

• przygotować lakier do procesu malowania, 

• przygotować sprzęt lakierniczy i powierzchnie elementów nadwozia do malowania, 

• obsługiwać kabinę lakierniczą, 

• pomalować elementy nadwozia,  

• ocenić jakość prac malarskich,  

• naprawiać elementy nadwozia z tworzyw sztucznych, 

• wykonać zabezpieczenie antykorozyjne profili zamkniętych i podwozia, 

• wypełniać dokumentację stosowaną na stacji kontroli pojazdów, 

• korzystać z informacji o pojeździe w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP), 

• przyjąć pojazd do przeglądu technicznego, 

• przeprowadzić przegląd stanu technicznego i dokonać analizy wyników. 
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5. Ramowy plan stażu zawodowego. 
Obszar Dział Zakres realizacji zadań Liczba 

godzin 

I Handlowy i gwarancji 

➢ Przyjęcie samochodu do naprawy. 

➢ Wydanie samochodu dla klienta. 

➢ Badanie potrzeb klienta. 

➢ Obsługa branżowych programów 

komputerowych. 

➢ Przyjmowanie zleceń gwarancyjnych. 

➢ Rozpatrywanie gwarancji. 

40 

II 
Magazyn części i 

blacharsko - lakierniczy 

 

➢ Dokumentacja magazynowa i na dziale 

blacharsko-lakierniczym. 

➢ Zamawianie części. 

➢ Wydawanie części. 

➢ Zapewnienie dostępności części. 

➢ Przygotowanie lakierów. 

➢ Prace przygotowawcze do lakierowania. 

➢ lakierowanie elementów nadwozi. 

➢ Obsługa kabiny lakierniczej. 

➢ Wymiana elementów nadwozia. 

➢ Prace blacharskie. 

➢ Spawanie elementów nadwozi z 

tworzyw sztucznych. 

70 

III Przeglądy techniczne 

➢ Dokumentacja stacji kontroli pojazdów. 

➢ Centralna ewidencja pojazdów. 

➢ Ocena stanu technicznego pojazdów.  

50 

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 samochodowej, jakim musi sprostać absolwent technikum samochodowego. 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 przedsiębiorstwa. 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 przedsiębiorstwa. 

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 

przedsiębiorstwa.  

 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 

 


