tel./fax. (91) 482 – 15 – 31
e-mail zsrz@um.szczecin.pl

tel. (91) 482 – 02 – 47
strona www.zsrz.szczecin.pl

KOORDYNATOR KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Nr ZSR-I-WA-43/69/12

PROGRAMY NAUCZANIA
PLANY NAUCZANIA
ROZKŁADY MATERIAŁU NAUCZANIA
NA KURSACH ZAWODOWYCH
I – II – III STOPNIA
ORGANIZOWANE PRZEZ
OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
I Stopień – 4 tygodnie x 35 godzin (kl. I)
II Stopień – 4 tygodnie x 35 godzin (kl. II)
III Stopień – 4 tygodnie x 35 godzin (kl. III)

do użytku szkolnego tylko w ramach koordynacji centralnej
młodocianych pracowników

obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013 – sukcesywnie wdrażany na kursach
zawodowych I stopnia i następnie w kolejnych latach na kursach zawodowych
II i III stopnia

Opracowano na podstawie:
-

rozporzqdzenia MEN z dnia 23 grudnia 201 1 roku, w sprawie klasyfikacji zawod6w
szkolnictwa zawodowego (Dz.U. poz. 7 z dnia 3 stycznia 20 12r.)

-

rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie ramowych planbw nauczania w
szkolach publicznych (Dz.U. poz. 204 z dnia 22 lutego 2012r.)

-

rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 20 12 roku, w sprawie podstawy programowej ksztalcenia
w zawodach (Dz.U. poz. 184 z dnia 7 lutego 20 12r.)

-

rozporqdzenia MEN z dnia 11 stycmia 20 12r. w sprawie ksztalcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych (Dz.U. poz. 186, z 17 lutego 20 12r.)

- ustawy z dnia 19 sierpnia 201 1 roku, o zmianie ustawy o systemie oiwiaty oraz niekt6rych
innych ustaw (Dz.U. poz. 1206, z 29 wrzeSnia 20 11r.)

- wykazu opracowanych w zawodach program6w nauczania i opublikowany przez KOWEZiU w
Warszawie 2012 roku. -,, http:Nwww.koweziu.edu.pl"
UWAGA!

LOGIKA ZMIAN W PROCESIE NAUCZANIA ZGODNIE Z NOWYMI WYMOGAMI POWODUJE

KONIECZNOSC KORZYSTANIA PRZEZ KAZDEGO NAUCZYCIELA

Z PODSTAWY

PROGRAMOWEJ GDZIE SA UJQTE UMIEJQTNOSCI KLUCZOWE - FINALNE. NIE MOZE BYC
REALIZOWANY TYLKO SAM PROGRAM NAUCZANIA, BEZ PODSTAWY PROGRAMOWEJ.
WSZYSCY NAUCZYCIELE PRACUJA NAD WYPOSAZENIEM UCZNIA W UMIEJQTNOSCI
FINALNE.
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ZESPÓŁ REDAKCYJNY
mgr inż.

Leszek Jastrubczak

ZSiPKZ Zielona Góra

mgr inż.

Mariola Kostrzewska

ZSiPKZ Zielona Góra

mgr inż.

Artur Szcześniak

ZSiPKZ Zielona Góra

mgr inż.

Łukasz Czarkowski

ZSiPKZ Zielona Góra

mgr

Magdalena Kuryło

ZSiPKZ Zielona Góra

inż.

Regina Magryn

ZSiPKZ Zielona Góra

/-/

Agata Ryszewska

ZSiPKZ Zielona Góra

mgr inż.

Aurelia Kuchczyńska

ZSiPKZ Zielona Góra

mgr

Sławomir Tomczuk

ZSiPKZ Zielona Góra

mgr

Robert Koziarski

ZSiPKZ Zielona Góra

mgr

Barbara Hondzio

ZSiPKZ Zielona Góra

mgr inż.

Edyta Halijasz-Tomczuk

ZSiPKZ Zielona Góra

mgr

Joanna Antoniak

ZSiPKZ Zielona Góra

mgr

Dorota Koziarska

ZSiPKZ Zielona Góra

mgr

Justyna Ławrynowicz

ZSiPKZ Zielona Góra

mgr

Rafał Wójcicki

ZSiPKZ Zielona Góra

mgr inż.

Jan Korsak

ZSiPKZ Zielona Góra

mgr

Łukasz Szerszenowicz

ZSiPKZ Zielona Góra

mgr

Izabela Sadurska

ZSiPKZ Zielona Góra

mgr

Janusz Kurek

ZPO Olkusz

mgr inż.

Wiesława Kurek

ZPO Olkusz

mgr inż.

Jan Galicki

ZPO Olkusz

mgr inż.

Jerzy Zawada

ZPO Olkusz

inż.

Jan Żarów

ZPO Olkusz

inż.

Małgorzata Noworyta

ZPO Olkusz

mgr inż.

Marta Dąbrowska

ZPO Olkusz

mgr

Barbara Gałuszka

ZPO Olkusz

mgr

Wiesław Solarewicz

WODiDZ Kluczbork

mgr inż.

Tadeusz Walkowski

CKUiP Wschowa

mgr inż.

Zygmunt Gałecki

CKUiP Wschowa

mgr inż.

Ewa Tymczyszyn – Arabiej

CKUiP Wschowa

inż.

Paweł Marciniak

CKUiP Wschowa

inż.

Wacław Andrzejewski

CKUiP Wschowa

mgr inż.

Andrzej Domagała

CKUiP Wschowa
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mgr inż.

Roman Samcik

ZS Mosina

mgr

Piotr Mamot

ZS Mosina

mgr

Paweł Zawieja

ZS Mosina

mgr inż.

Przemysław Rozmiarek

ZS Mosina

mgr inż.

Teresa Górniaczyk

ZS Mosina

inż.

Joanna Klińska

ZS Mosina

mgr inż.

Jacek Durlik

CKZ Świdnica

mgr

Mariusz Klimczewski

ODDZ Bydgoszcz

mgr inż.

Roman Staszałek

ODDZ Bydgoszcz

inż.

Andrzej Markiowicz

ODDZ Bydgoszcz

mgr

Maciej Bejnarowicz

ZSP-1 Wągrowiec

mgr

Wojciech Banaszczyk

CEZ Sieradz

mgr

Jerzy Witkowski

RCKPiU Brodnica

mgr

Ewa Kucharska

RCKPiU Brodnica

mgr

Bogusława Kluszczyńska

ZKZ Gliwice

mgr

Tadeusz Skorupski

CKUiDN Giżycko

mgr inż.

Alina Wygocka

ZSR Szczecin

mgr inż.

Daniel Dawidowicz

ZSR Szczecin

mgr

Czesław Gargula

ZSR Szczecin
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SPIS TREŚCI
WSTĘP
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1.

Fotograf – 343101

9

2.

Kucharz – 512001

25

3.

Fryzjer – 514101

49

4.

Sprzedawca – 522301

65

5.

Ogrodnik – 611303

89

6.

Rolnik – 613003

111

7.

Zdun – 711203

131

8.

Murarz-tynkarz – 711204

143

9.

Kamieniarz – 711301

155

10. Cieśla – 711501

167

11. Dekarz – 712101

185

12. Monter izolacji przemysłowych – 712403

199

13. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych – 712616

215

14. Monter zabudowy vi robót wykończeniowych w budownictwie – 712905

235

15. Lakiernik – 713201

253

16. Kominiarz – 713303

275

17. Modelarz odlewniczy – 721104

291

18. Blacharz samochodowy – 721306

307

19. Monter kadłubów okrętowych – 721402

325

20. Kowal – 722101

343

21. Ślusarz – 722204

359

22. Operator obrabiarek skrawających – 722307

377

23. Mechanik pojazdów samochodowych – 723103

395

24. Mechanik – monter maszyn i urządzeń – 723310

415

25. Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych – 731102

433

26. Mechanik precyzyjny – 731103

453

27. Złotnik-jubiler – 731305

469

28. Koszykarz-plecionkarz – 731702

485

29. Drukarz – 732201

503

30. Introligator – 732301

519

31. Elektryk – 741103

535

32. Elektromechanik – 741201

551

33. Elektromechanik pojazdów samochodowych – 741203

571

34. Monter mechatronik – 742114

593

35. Wędliniarz – 751107

613

5
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36. Cukiernik – 751201

625

37. Piekarz – 751204

643

38. Stolarz – 752205

653

39. Krawiec – 753105

669

40. Kuśnierz – 753106

689

41. Tapicer – 753402

707

42. Obuwnik – 753602

717

43. Kaletnik – 753702

735

44. Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej – 812105

751

45. Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych – 812106

777

46. Operator urządzeń przemysłu chemicznego – 813134

795

47. Operator maszyn w przemyśle włókienniczym – 815204

823

48. Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego – 816003

839

49. Operator urządzeń przemysłu ceramicznego – 818115

849

50. Operator urządzeń przemysłu szklarskiego – 818116

863

51. Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych – 834103

881

52. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej – 911205

911

53. Wykaz literatury…………………………………………………………………...…….931
54. Wykaz Zasadniczych Szkół Zawodowych objętych koordynacją

934

55. Wykaz Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

937
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SZANOWNI PAŃSTWO
DYREKTORZY SZKÓŁ ZAWODOWYCH
ORAZ OŚRODKÓW DOKSZTAŁACANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Przekazuję Państwu istotny w kształceniu zawodowym młodocianych pracowników – uczniów
oddziałów wielozawodowych Zasadniczych Szkół Zawodowych, roboczy dokument dydaktyczny
– znowelizowany na podstawie aktualnych podstaw programowych i programów nauczania,
zawierający:
Treści programowe w zawodach występujących w klasyfikacji ZSZ.
Plany nauczania na kursach zawodowych I – II – III stopnia organizowane przez Ośrodki
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
Rozkłady materiału nauczania na kursach zawodowych I – II – III stopnia organizowane
przez Ośrodki Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
Jestem przekonany, że powyższe publikacje pozwolą na prowadzenie ujednoliconego
kształcenia zawodowego młodocianych pracowników, organizowane przez Ośrodki Dokształcania i
Doskonalenia Zawodowego w skali poszczególnych województw całego kraju.
Koordynacja kształcenia zawodowego młodocianych pracowników – uczniów oddziałów
wielozawodowych, przy ścisłym współdziałaniu z dyrektorami szkół zawodowych i ośrodków
dokształcania i doskonalenia zawodowego – umożliwia pełne szkolenie zawodowe w określonych,
nawet unikalnych zawodach, niezbędnych na rynku pracy w określonym rejonie kraju. Szkolenie w
oddziałach wielozawodowych w oparciu o bazę techno – dydaktyczną zakładów pracy, stanowi
najtańszą, sprawdzoną przez wiele lat funkcjonowania, dając pozytywne wyniki, końcową formę
kształcenia

zawodowego

dla

potrzeb

rynku

pracy.

Wprowadzone

w

województwie

zachodniopomorskim, w momencie nowego podziału administracyjnego kraju rozwiązania –
podpisane umowy z organami prowadzącymi szkoły zawodowe w zakresie koordynacji kształcenia
zawodowego młodocianych pracowników, zdały egzamin przez miniony okres funkcjonowania w
obecnej strukturze podziału administracyjnego kraju. Prowadzenie prac koordynacyjnych stanowi
uporządkowany, konstruktywny proces, umożliwiający pełną realizację celów kształcenia
zawodowego dla potrzeb rynku pracy. Istotą prac koordynacyjnych w skali poszczególnych
województw i całego kraju na mocy odpowiednio podpisanych porozumień – umów, jest właściwe
współdziałanie między jednostkami szkolącymi, samorządami lokalnymi prowadzącymi szkoły
zawodowe oraz pracodawcami – organizacjami pracodawców przy akceptacji organu nadzoru
pedagogicznego.
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Kształcenie zawodowe młodocianych pracowników stanowi istotne ogniwo w systemie
edukacji szkolnictwa zawodowego. W momencie, gdy reforma systemu edukacji obięła szkoły
ponadgimnazjalne, ukazały się nowe rozporządzenia dotyczące ramowych planów nauczania oraz
nowe dokumentacje programowe – zaistniała potrzeba opracowania roboczych materiałów
dydaktycznych przystosowanych do nauczania młodocianych pracowników – uczniów oddziałów
wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, realizujących teoretyczne kształcenia
zawodowe w Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Na krajowej naradzie
koordynacyjnej odbytej w Szczecinie w dniach 6-7 czerwca 2002 roku, zespół dyrektorów
Wojewódzkich Ośrodków Dokształcania

i

Doskonalenia

Zawodowego pod kierunkiem

koordynatora krajowego kształcenia zawodowego młodocianych pracowników, podjął się
opracowywania aktualnych roboczych materiałów dydaktycznych, niezbędnych w teoretycznym
nauczaniu zawodowym młodocianych pracowników. Przedmiotowe materiały zostały opracowane i
przyjęte do realizacji na kolejnej drugiej części krajowej narady koordynacyjnej odbytej w Ośrodku
Dokształcania Zawodowego i Szkole Rzemiosł w Szczecinie w dniach 6-7 grudnia 2002 roku.
W minionym okresie od 2002 roku do 2010 roku zajęcia edukacyjne na kursach zawodowych I,
II, III stopnia w ramach koordynacji kształcenia zawodowego były realizowane wg. w/w
opracowanych planów i rozkładów materiału nauczania. W związku z tym, że w minionym okresie
ukazały się nowe dokumentacje programowe oraz podstawy programu – więc zespół dyrektorów
koordynatorów

kształcenia

zawodowego

młodocianych

pracowników

podjął

decyzję

o

znowelizowaniu i opracowaniu jednolitej dokumentacji w postaci planów i rozkładów materiału
nauczania, które weszły do realizacji od roku szkolnego 2010/2011. Wprowadzona reforma
systemu kształcenia zawodowego, nowe rozporządzenia oraz podstawy programowe są powodem
kolejnej zmiany w opracowaniu aktualnej dokumentacji dydaktycznej niezbędnej w realizacji
kursów zawodowych I, II, III stopnia, wdrażanej sukcesywnie od roku szkolnego 2012/2013.
Dziękuję za efektywną współpracę całemu zespołowi redakcyjnemu biorącemu udział w
opracowywaniu materiałów dydaktycznych, równocześnie składam podziękowania dla organu
prowadzącego szkołę – Radzie Miasta Szczecin – Wydziałowi Oświaty oraz organowi nadzoru
pedagogicznego Zachodniopomorskiemu Kuratorium Oświaty w Szczecinie za zrozumienie ,
przychylność i pomoc w realizacji prowadzonej koordynacji kształcenia zawodowego
młodocianych pracowników dającą możliwość pełnej realizacji zadań edukacyjnych w kształceniu
zawodowym młodocianych pracowników w województwie zachodniopomorskim.
Z poważaniem

Opracowano w strukturze

mgr inż. Alina Wygocka

koordynacji krajowej
mgr Czesław Gargula
Koordynator Kształcenia Zawodowego

Dyrektor
Zespołu Szkół Rzemieślniczych
W Szczecinie

Szczecin 20.12.2012r.
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ZESPOL SZKOL RZEMIESLNICZYCH

IDOSKONALENIA ZAWODOWEGO

OSRODEK DOKSTTAKANIA

W SZCZECINIE

DOKUMENTACJA PEDAGOGICZNA
NA KURSY ZAWODOWE I- I1- I11 STOPNIA
W ZAWODZIE:

FOTOGRAF

NR PROGRAMU 343101/ODiDZ/SZ/2012

SZCZECIN 2012 r.
9

Opracowano na podstawie:
-

rozporzqdzenia MEN z dnia 23 grudnia 2011 roku, w sprawie klasflkacji zawod6w
szkolnictwa zawodowego (Dz.U.2012 poz. 7 z dnia 3 stycznia 2012r)

-

rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie ramowych plan6w
nauuania w szkolach publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204 z dnia 22 lutego 2012r.)

- rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie podstawy programowej
ksztalcenia
w zawodach (Dz.U. 2012 poz. 184 z dnia 7 lutego 2012r.)

Dostosowany do potrzeb ksztalcenia mlodocianych pracownik6w z teoretycznych
przedmiot6w zawodowych na kursach zawodowych stopnia I,11, I11w OSrodku
Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie w zawodzie FOTOGRAF
Nr programu: 3431011 ODiDZ /

SZ / 2012

Wchodzi w wzjrcie sukcesywnie z dniem 01 wczeinia 2012 r.

,,Program powstal na podstawie przykladowego programu nauczania zamieszczonego
na stronie internetowej Krajowego Oirodka Wspierania Edukacji Zawodowej i
Ustawicznej - http://www.koweziu.edu.pl".
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Program nauczania realizowany
w Oirodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego
Fotograf
Numer programu: 3431011313[05]1ZSZI MENiS12002.08.261ZS1PKZ12012
Przedmiotdw zawodowych realizowanych w Oirodku Doksztalcania i Doskonalenia
Zawodowego opracowany w oparciu o program nauczania dla Zasadniczej Szkoly
Zawodowej n r programu
3431011313[05]1ZSZI MENiS12002.08.261ZS1PKZ12012 przez nauczycieli
Zespolu Szkol
i Placowek Ksztalcenia Zawodowego w Zielonej Gorze.
1. Typ programu - turnusy zawodowe
2. Rodzaj programy - liniowy
3. Autorzy programu - mgr ini. Leszek Jastrubczak
mgr inz. Mariola Kostrzewska
mgr inz. Eukasz Czarkowski
mgr Justyna Eawrynowicz
Wchodzi w iycie sukcesywnie z dniem 01 wrzeinia 2012r.
Opracowano w OSrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkol
i Plac6wek Ksztalcenia Zawodowego w Zielonej G6rze zgodnie z rozporzqdzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej
ksztalcenia w zawodach w oparciu o program nauczania programu 313[05]1 ZSZI
MENiSl2002.08.26
dla zasadniczej szkoly zawodowej w zawodzie fotograf.

Cele ksztalcenia w zawodzie - Fotograf 343101
Absolwent szkoly ksztalcqcej w zawodzie fotograf powinien by6 przygotowany do
wykonywania nastqpujqcych zadan zawodowych:
1) organizowania planu zdjqciowego;
2) rejestrowania obrazu;
3) kopiowania i obrbbki obrazu.
Warunki realizacji ksztalcenia w zawodzie

Szkola podejmujqca ksztalcenie w zawodzie fotograf powinna posiadak iiastqpujqce
pomieszczenia dydaktyczne:
1) pracowniq do rejestracji obrazu lub studio fotograficzne (jedno studio dla szeSciu uczni6w),
wyposazone w: sprzqt fotograficzny (aparaty fotograficzne cyfrowe i analogowe z wymiennq
optyka, maloobrazkowe, Srednioformatowe i wielkoformatowe, obiektywy fotograficzne
o r6inych ogniskowych, statywy i akcesoria do statywhw, glowice mocujqce aparaty
11

fotograficzne), sprzqt oiwietleniowy (studyjne lampy blyskowe i lampy iwiatla ciqglego,
akcesoria modyfikujqce iwiatlo, reporterskie larnpy blyskowe), zestawy rozwijanych tel
fotograficznych, stoly bezcieniowe, ekrany rozpraszajqce, namioty lub komory bezcieniowe,
plaszczyzny odbijajqce, stoliki reprodukcyjne, Swiatlomierz, wyzwalacze radiowe lamp,
wzorniki, szare karty, mieszki i piericienie poirednie, filtry zdjqciowe; ponadto studio
powinno posiadaC odpowiedniq przestrzen, w ktdrej bqdzie mozliwe fotografowanie os6b
i przedmiot6w w r6inych planach fotograficznych;
2) ciemniq fotograficzna, wyposazonq w: stanowiska z powiqkszalnikami (jeden
powiqkszalnik z glowicq filtracyjnq i zegarem wylqcznikowym, zestawem obiektyw6w
i maskownicq dla jednego ucznia), st61 mokry z kuwetami i szczypcami do rqcznej obr6bki
chemicznej, procesor do obr6bki material6w fotograficznych, koreksy, menzurki, termometry,
suszarkq, lampy ciemniowe, wagi laboratoryjne, naczynia miarowe, mieszadlo mechaniczne,
instalacjq wodno-kanalizacyjna; wyposaienie ciemni powinno umozliwiC przeprowadzenie
obrbbki negatywowej i pozytywowej materialbw fotograficznych;

3) pracowniq obrdbki obrazu, wyposaionq w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela
z dostqpem do Internetu, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia),
pakiet program6w biurowych, projektor multimedialny lub duzy wyiwietlacz naicienny,
kaide stanowisko z monitorem graficznyrn, tabletem graficznym i sluchawkami, skanery do
oryginalow nieprzezroczystych (po jednym urzqdzeniu na cztery stanowiska komputerowe),
skaner do oryginal6w transparentnych, drukarkq zapewniajqcq fotograficznqjakoiC wydruku,
drukarkq wielkoformatowa, aparat cyfrowy, kamerq cyfrowa, profesjonalne oprogramowanie
do obr6bki grafiki rastrowej oraz tworzenia i edycji grafiki wektorowej, oprogramowanie
wspomagajqce tworzenie prezentacji, sprzqt i oprogramowanie do wykonywania skanowania
obraz6w fotograficznych, cyfiowej obrobki obrazu, archiwizacji oraz wydruku obraz6w;
4) pracowniq plastyczna, wyposazonq w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela
z nagloinieniem i dostqpem do Internetu, projektor multimedialny, ekran projekcyjny,
odtwarzacz noinik6w multimedialnych, wizualizer, stanowiska rysunkowe (jedno stanowisko
dla jednego ucznia) z kompletem przybor6w rysunkowych i malarskich, sztalugi i podklady
do papieru rysunkowego, materialy dydaktyczne (filmy, przezrocza, programy komputerowe,
plansze, modele, katalogi, prospekty, albumy).
Ksztalcenie praktyczne moze odbywaC siq w: pracowniach szkolnych, placowkach
ksztalcenia praktycznego, zakladach fotograficznych, fotograficznych punktach uslugowych,
przemyslowych laboratoriach fotograficznych, redakcjach gazet, agencjach reklamowych,
archiwach i bibliotekach panstwowych, laboratoriach. policyjnych, przedsiqbiorstwach,
w kt6rych dokonuje siq rejestracji fotograficznej, obrdbki obrazu oraz postprodukcji
fotograficznej.
4. Moiliwoici uzyskania dodatkowych moiliwoici w ramach danego obszaru
ksztalcenia -

Absolwent szkoly ksztalcqcej w zawodzie fotograf po potwierdzeniu kwalifikacji A.20.
Rejestracja i obr6bka obrazu moze uzyskaC dyplom potwierdzajqcy kwalifikacje w zawodzie
fototechnik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.25. Wykonywanie i realizacja
projektow multimedialnych oraz uzyskaniu wyksztalcenia Sredniego.
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PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTALCENIA W ZAWODZIE

Fotograf 343101
Celem ksztalcenia zawodowego jest przygotowanie uczqcych siq do zycia w warunkach
wspolczesnego Swiata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na
zmieniajqcym siq rynku pracy.
Zadania szkoly i innych podmiotow prowadzqcych ksztalcenie zawodowe oraz sposob ich
realizacji sq uwarunkowane zmianami zachodzqcymi w otoczeniu gospodarczo-spolecznym,
na kt6re wplywajq w szczegolnoSci: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja
proces6w gospodarczych i spolecznych, rosnqcy udzial handlu miqdzynarodowego,
mobilnoSC geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a takze wzrost oczekiwari
pracodawcow w zakresie poziomu wiedzy i umiejqtnoici pracownikow.
W procesie ksztalcenia zawodowego waine jest integrowanie i korelowanie ksztalcenia
og6lnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie
ksztalcenia ogblnego, z uwzglqdnieniem nizszych etapow edukacyjnych. Odpowiedni poziom
wiedzy ogolnej powiqzanej z wiedzq zawodowqprzyczyni siq do podniesienia poziomu
umiejqtnoici zawodowych absolwentow szkol ksztalcqcych w zawodach, a tyrn samym
zapewni im mozliwoSC sprostania wyzwaniom mieniajqcego siq rynku pracy.

W procesie ksztalcenia zawodowego sq podejmowane dzialania wspomagajqce rozwbj
kaidego uczqcego siq, stosownie do jego potrzeb i mozliwoSci, ze szczegolnym
uwzglqdnieniem indywidualnych Sciezek edukacji i kariery, moiliwo4ci podnoszenia
poziomu wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu
kohczeniu nauki.
Elastycznemu reagowaniu systemu ksztalcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego
otwarto4ci na uczenie siq przez cale zycie oraz mobilnoSci edukacyjnej i zawodowej
absolwentow ma sluzyC wyodrqbnienie kwalifikacji w ramach poszczeg6lnych zawodow
wpisanych do klasyfikacji zawodow szkolnictwa zawodowego.

2. EFEKTY KSZTALCENIA
Do wykonywania wyzej wymienionych zadari zawodowych niezbqdne jest osiqgniqcie
zakladanych efektbw ksztalcenia, na ktore skladajq siq:
1) efekty ksztalcenia wsp6lne dla wszystkich zawodbw;

(BHP). Bezpieczenstwo i higiena pracy
Uczen:
1) rozr6znia pojqcia zwiqzane z bezpieczenstwem i higienq pracy, ochronq przeciwpoiarowq,
ochronq Srodowiska i ergonomia;

2) rozr6znia zadania i uprawnienia instytucji oraz sluib dzialajqcych w zakresie ochrony
pracy i ochrony Srodowiska w Polsce;
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3) okreSla prawa i obowiqzki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa
i liigieny pracy;
4) przewiduje zagroienia dla zdrowia i iycia czlowieka oraz mienia i Srodowiska zwiqzane
z wykonywaniem zadari zawodowych;,

5) okreila zagroienia zwiqzane z wystqpowaniem szkodliwych czynnik6w w Srodowisku
pracy;

6) okreSla skutki oddzialywania czynnik6w szkodliwych na organizm czlowieka;
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiwjqcymi wymaganiarni ergonomii,
przepisarni bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej i ochrony Srodowiska;
8) stosuje Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadah
zawodowych;
9) przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce
ochrony przeciwpoiarowej i ochrony Srodowiska;
10) udziela pienvszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagroienia zdrowia i iycia.
(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzialalno6ci gospodarczej

Uczen:
1) stosuje pojqcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej ;
2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczqce ochrony danych osobowych oraz
przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

3) stosuje przepisy prawa dotyczqce prowadzenia dzialalnoici gospodarczej;

4) rozr6inia przedsiqbiorstwa i instytucje wystqpujqce w braniy i powiqzania miqdzy nimi;
5) analizuje dzialania prowadzone przez przedsiqbiorstwa fuidccjonujqce w braniy;

6) inicjuje wsp6lne przedsiqwziqcia z r6inymi przedsiqbiorstwami z braniy;
7) przygotowuje dokumentacjq niezbqdnq do uruchomienia i prowadzenia dzialalnoici
gospodarczej;
8) prowadzi korespondencjq zwiqzanq z prowadzeniem dzialalnoici gospodarczej;
9) obshguje urzqdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagajqce
prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej;
10) planuje i podejmuje dzialania marketingowe prowadzonej dzialalnoici gospodarczej;
11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzialalnoici gospodarczej.+
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(JOZ). Jezyk obcy ukierunkowany zawodowo
Uczen:
1) posluguje siq zasobem Srodk6w jqzykowych (leksykalnych, gramatycznych,
ortograficznych oraz fonetycznych), umozliwiajqcych realizacjq zadan zawodowych;
2) interpretuje wypowiedzi dotyczqce wykonywania typowych czynnoici zawodowych
artykulowane powoli i wyrainie, w standardowej odmianie jqzyka;

3) analizuje i interpretuje krotkie teksty pisemne dotyczqce wykonywania typowych
czynnogci zawodowych;
4) formuluje kr6tkie i zrozumiale wypowiedzi oraz teksty pisemne umozliwiajqce
komunikowanie siq w grodowisku pracy;
5) korzysta z obcojqzycznych ir6del informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i spoleczne
Uczen:
1) przestrzega zasad kultury i etyki;
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadan;

3) przewiduje skutki podejmowanych dzialah;
4) jest otwarty na zmiany;
5) potrafi radzid sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnogci zawodowe;
7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

8) potrafi ponosid odpowiedzialno5C za podejmowane dzialania;

9) potrafi negocjowad warunki porozumien;
10) wsp6lpracuje w zespole.

P o ~ i s z efekty
e
sq realizowane na kaidvm przedmiocie obowiqzkowvm.
2) efekty ksztalcenia wspolne dla zawodow w ramach obszaru administracyjno-uslugowego
stanowiqce podbudowq do ksztalcenia w zawodzie lub grupie zawod6w PKZ(A.j);
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PKZ(A.1) Umiejetnoici stanowiqce podbudowe do ksztalcenia w zawodach: fotograf,
fototechnik, technik cyfrowych proces6w graficznych
Uczen:

1) posluguje siq terrninologia,w zakresie fotografii i grafiki komputerowej;
2) charakteryzuje techniki zapisu obrazu;

3) dobiera metody i materialy do specyfiki rejestrowanego obrazu;
4) rozpoznaje urzqdzenia do rejestracji, kopiowania i wizualizacji obrazu;

5) charakteryzuje i prowadzi procesy obr6bki material6w iwiatloczulych;
6) prowadzi kontrolq proces6w obr6bki i kopiowania obraz6w pod wzglqdem
technologicznyrn i jakoSciowym;
7) stosuje techniki komputerowego wspomagania proces6w technologicznych;

8) stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadari.
3) efekty ksztalcenia wlaSciwe dla kwalifikacji wyodrqbnionej w zawodzie fotograf opisane
w czqici 11:

A.20. Rejestracja i obr6bka obrazu
1. Organizacja prac fotograficznych
Uczen:
1) przestrzega zasad kompozycji i estetyki obrazu;

2) organizuje miej sca na potrzeby planu fotograficznego;
3) okreila metody rejestracji obrazu;
4) dobiera sprzqt i materialy do realizacji prac fotograficznych;

5) przestrzega zasad techniki Swietlnej w realizacji oiwietlenia planu zdjqciowego;
6) wykonuje konserwacj q sprzqtu zdjqciowego i oiwietleniowego;

7) sporzqdza dokumentacje z zakresu planowania i organizacji prac fotograficznych.
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2. Rejestracja obrazu

Uczen:
1) przestrzega zasad rejestracji obrazu;

2) rejestruje obrazy z wykorzystaniem roinych technik fotograficznych;
3) wykonuje zdjqcia plenerowe;
4) wykonuje zdjqcia studyjne;

5) wykonuje zdjqcia techniczne;
6) poshguje siq sprzqtem fotograficznym i oiwietleniowym stosowanym podczas rejestracji
obrazu.

3. Kopiowanie i obrdbka obrazu

1) dobiera sprzqt i urzqdzenia do kopiowania, obrobki i wizualizacji obrazu;
2) wykonuje kopie obraz6w na materialach fotograficznych;
3) wykonuje obr6bkq chemicznq materialow fotograficznych;

4) wykonuje skanowanie oryginalow;
5) dokonuje cyfrowej obrbbki obrazu;

6) drukuje obrazy z plik6w graficznych;

7) archiwizuje obrazy;
8) wykonuje konserwacjq sprzqtu i urzqdzen do powielania i obr6bki obrazu.
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Symbol cyfrowy: 343101
Kwalifikacia: A.20. Reiestracia i obr6bka obrazu

Przedmioty zawodowe

LP.

Liczba godzin na turnusie Razem godzin
w okresie
I
I1
'I'
ksztalcenia
stopien stopien stopien

1.

Materialoznawstwo

20

20

16

56

2.

Techniki cyfrowe w fotografii i
kompozycji

36

32

24

92

3.

Urzqdzenia i sprzqt fotograficzny

40

44

36

120

4.

Technologia

40

40

40

120

5.

Podstawy dzialalnoSci zawodowej

16

16

6.

Jqzyk obcy zawodowy

4

4

7.

Godziiiy do dyspozycji wychowawcy
Razem

4

4

4

12

140

140

140

420

Materialoznawstwo
1. rozroznia pojqcia zwiqane z bezpieczenstwem i higienq pracy, ochronq
przeciwpozarowa, ochronq Srodowiska i ergonomia;
2. okreSla zagrozenia zwiqzane z wystqpowaniem szkodliwych czynnikow w Srodowisku
pracy;
3. okreila skutki oddzialywania czynnikow szkodliwych na organizm czlowieka;
4. przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa
dotyczqce ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
5. przestrzega zasad kultury i etyki;
6. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadan;
7. jest otwarty na zmiany;
8. potrafi radziC sobie ze stresem;
9. aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnoSci zawodowe;
10. przestrzega tajemnicy zawodowej;
11. potrafi ponosiC odpowiedzialnoSC za podejmowane dzialania;
12. potrafi negocjowaC warunki porozumien;
13. wsp6lpracuje w zespole.
14. posluguje siq terrninologiq w zakresie fotografii i grafiki komputerowej;
15. dobiera metody i materialy do specyfiki rejestrowanego obrazu;
16. charakteryzuje i prowadzi procesy obrbbki materialow Swiatloczulych;
17. dobiera sprzqt i materialy do realizacji prac fotograficznych;
18. wykonuje obr6bkq chemicznq materiat6w fotograficznych;
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Urzqdzenia i spnet fotograficzny
5. przewiduje zagrozenia dla zdrowia i zycia czlowieka oraz mienia i Srodowiska
zwiqzane z wykonywaniem zadah zawodowych;
6. okreila zagrozenia zwiqzane z wystqpowaniem szkodliwych czynnik6w w Srodowisku
pracy;
7. okreSla skutki oddzialywania czynnikow szkodliwych na organizm czlowieka;
8. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiqmjqcymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony
Srodowiska;
9. stosuje Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania z a d d
zawodowych;
10. przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa
dotyczqce ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
11. udziela pienvszej pomocy poszkodowanyrn w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrozenia zdrowia i zycia.
12. przestrzega zasad kultury i etyki;
13. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji z a d d ;
14. przewiduje skutki podejmowanych dzialah;
15. jest otwarty na zmiany;
16. potrafi radziC sobie ze stresem;
17. aktualimje wiedzq i doskonali umiejqtnoSci zawodowe;
18. przestrzega tajemnicy zawodowej;
19. potrafi ponosik odpowiedzialnoSC za podejmowane dzialania;
20. potrafi negocjowak warunki porommien;
2 1. wspolpracuje w zespole.
22. posluguje siq terminologiq w zakresie fotografii i grafiki komputerowej;
23. charakteryzuje techniki zapisu obrazu;
24. dobiera metody i materialy do specyfiki rejestrowanego obrazu;
25. rozpoznaje urzqdzenia do rejestracji, kopiowania i wizualizacji obrazu;
26. okreSla metody rejestracji obrazu;
27. dobiera sprzqt i materialy do realizacji prac fotograficznych;
28. przestrzega zasad techniki Swietlnej w realizacji ~Swietleniaplanu zdjqciowego;
29. wykonuje konserwacjq sprzqtu zdjqciowego i ~Swietleniowego;
30. posiuguje siq sprzqtem fotograficznym i ~Swietleniowymstosowanym podczas
rejestracji obrazu.
3 1. dobiera sprzqt i urzqdzenia do kopiowania, obrdbki i wizualizacji obrazu;
32. wykonuje skanowanie oryginai6w;
33. wykonuje konserwacjq sprzqtu i urzqdzen do powielania i obr6bki obrazu
Technologia
1. rozroznia pojqcia z w i ~ n ze bezpieczenstwem i higienq pracy, ochronq
przeciwpozarowa, oclwonq Srodowiska i ergonomia;
2. przewiduje zagrozenia dla zdrowia i zycia czlowieka oraz mienia i Srodowiska
zwiqzane z wykonywaniem z a d d zawodowych;
3. okreSla zagrozenia zwiqane z wystqpowaniem szkodliwych czynnikow w Srodowisku
pracy;
4. okreSla skutki oddzialywania czynnik6w szkodliwych na organizm czlowieka;
5. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiqzujqcymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony
Srodowiska;
6. stosuje Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadari
zawodowych;
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7. przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa
dotyczqce ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
8. udziela pienvszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrozenia zdrowia i zycia.
9. przestrzega zasad kultury i etyki;
10.jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadari;
11. przewiduje skutki podejmowanych dzialari;
12.jest otwarty na zmiany;
13. potrafi radziC sobie ze stresem;
14. aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnoici zawodowe;
15. przestrzega tajemnicy zawodowej;
16. potrafi ponosiC odpowiedzialnoSC za podejmowane dzialania;
17. potrafi negocjowab warunki porozumien;
18. wspolpracuje w zespole.
19. posluguje siq terminologiq w zakresie fotografii i grafiki komputerowej;
20. charakteryzuje techniki zapisu obrazu;
2 1. dobiera metody i materialy do specyfiki rejestrowanego obrazu;
22. charakteryzuje i prowadzi procesy obrbbki materialow Swiatloczulych;
23. prowadzi kontrolq procesow obrobki i kopiowania obrazow pod wzglqdem
technologicznyrn i jakoSciowym;
24. stosuje techniki komputerowego wspomagania procesow technologicznych;
25. stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadan.
26. okreSla metody rejestracji obrazu;
27. sporzqdza dokumentacjq z zakresu planowania i organizacji prac fotograficznych.
28. rejestruje obrazy z wykorzystaniem roznych technik fotograficznych;
29. dobiera sprzqt i urzqdzenia do kopiowania, obrobki i wizualizacji obrazu;
30. wykonuje kopie obrazow na materialach fotograficznych;
3 1. wykonuje skanowanie oryginalow;
Podstawy dzialalnoici zawodowej
1. stosuje pojqcia z obszaru hnkcjonowania gospodarki rynkowej;
2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczqce ochrony danych osobowych
oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
3. stosuje przepisy prawa dotyczqce prowadzenia dzialalnoici gospodarczej;
4. rozroznia przedsiqbiorstwa i instytucje wystqpujqce w branzy i powiqzania miqdzy
nimi;
5. analizuje dzialania prowadzone przez przedsiqbiorstwa funkcjonujqce w branzy;
6. inicjuje wspolne przedsiqwziqcia z roinymi przedsiqbiorstwami z branzy;
7. przygotowuje dokumentacjq niezbqdnq do uruchomienia i prowadzenia dzialalnoSci
gospodarczej;
8. prowadzi korespondencjq zwiqzanq z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej;
9. obsluguje urzqdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagajqce
prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej;
10. planuje i podejmuje dzialania marketingowe prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej;
11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej.
12. rozr6inia zadania i uprawnienia instytucji oraz sluib dzialajqcych w zakresie ochrony
pracy i ochrony Srodowiska w Polsce;
13. okreSla prawa i obowiqzki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy;
14. okreSla zagrozenia zwiqzane z wystqpowaniem szkodliwych czynnikow w Srodowisku
pracy;
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15. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiwjqcymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony
Srodowiska;
16. stosuje Srodki ochrony indywidualiiej i zbiorowej podczas wykonywania zadan
zawodowych;
17. przestrzega zasad kultury i etyki;
18.jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadan;
19. przewiduje skutki podejmowanych dzialan;
20. jest otwarty na zmiany;
2 1. potrafi radziC sobie ze stresem;
22. aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnoici zawodowe;
23. przestrzega tajemnicy zawodowej;
24. potrafi ponosiC odpowiedzialnoSC za podejmowane dzialania;
25. potrafi negocjowaC wantnki porozumien;
26. wsp6lpracuje w zespole.

Jezyk obcy ukierunkowany zawodowo
1. posluguje siq zasobem Srodk6w jqzykowych (leksykalnych, gramatycznych,
ortograficznych oraz fonetycznych), umozliwiajqcych realizacje zadan zawodowych;
2. interpretuje wypowiedzi dotyczqce wykonywania typowych czynnoSci zawodowych
artykulowane powoli i wyrainie, w standardowej odmianie jqzyka;
3. analizuje i interpretuje kr6tkie teksty pisemne dotyczqce wykonywania typowych
czynnoSci zawodowych;
4. formuluje krdtkie i zrozumiale wypowiedzi oraz teksty pisemne umozliwiajqce
komunikowanie siq w Srodowisku pracy;
5. korzysta z obcojqzycznych irodel inforniacji.
6. rozroznia pojqcia zwiqzane z bezpieczenstwem i higienqpracy, ochronq
przeciwpozarowq, ochronq Srodowiska i ergonomiq
7. okreSla zagrozenia zwiqzane z wystqpowaniem szkodliwych czynnik6w w Srodowisku
pracy;
8. okreSla skutki oddzialywania czynnik6w szkodliwych na organizm czlowieka;
9. przestrzega zasad kultury i etyki;
10.jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadan;
11. przewiduje skutki podejmowanych dzialan;
12.jest otwarty na zmiany;
13. potrafi radziC sobie ze stresem;
14. aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnoSci zawodowe;
15. przestrzega tajemnicy zawodowej;
16. potrafi ponosiC odpowiedzialnoSC za podejmowane dzialania;
17. potrafi negocjowaC warunki porozumien;
18. wspolpracuje w zespole.
19. posluguje siq terminologiq w zakresie fotografii i grafiki komputerowej;
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Techniki cyfrowe w fotografii i kompozycji
1. rozr6znia pojqcia zwiqzane z bezpieczenstwem i higienq pracy, ochronq
przeciwpozarow~ochronq Srodowiska i ergonomisl;
2. rozroinia zadania i uprawnienia instytucji oraz sluzb dzialajqcych w zakresie ochrony
pracy i ochrony Srodowiska w Polsce;
3. okregla prawa i obowiqzki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy;
4. przewiduje zagrozenia dla zdrowia i zycia czlowieka oraz mienia i Srodowiska
zwiqzane z wykonywaniem zadan zawodowych;
5. okreSla zagrozenia zwiqzane z wystqpowaniem szkodliwych czynnik6w w Srodowisku
pracy;
6. okreSla skutki oddzialywania czynnikow szkodliwych na organizm czlowieka;
7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiqzujqcymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony
Srodowiska;
8. stosuje Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania z a d ~
zawodowych;
9. przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa
dotyczqce ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrozenia zdrowia i zycia.
11. przestrzega zasad kultury i etyki;
12.jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadan;
13. przewiduje skutki podejmowanych dzialan;
14.jest otwarty na zmiany;
15. potrafi radziC sobie ze stresem;
16. aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnoSci zawodowe;
17. przestrzega tajemnicy zawodowej;
18. potrafi ponosiC odpowiedzialnoSC za podejmowane dzialania;
19. potrafi negocjowak warunki porozumieb;
20. wsp6lpracuje w zespole.
21. posluguje siq terminologiq w zakresie fotografii i grafiki komputerowej;
22. stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadan.
23. przestrzega zasad kompozycji i estetyki obrazu;
24. organizuje miejsca na potrzeby plaiiu fotograficznego;
25. okreSla nietody rej estracji obrazu;
26. przestrzega zasad techniki Swietlnej w realizacji oiwietlenia planu zdjqciowego;
27. przestrzega zasad rejestracji obrazu;
28. rejestruje obrazy z wykorzystaniem roinych technik fotograficznych;
29. wykonuje zdjqcia plenerowe;
30. wykonuje zdjqcia studyjne;
3 1. wykonuje zdjqcia technicme;
32. dobiera sprzqt i urzqdzenia do kopiowania, obr6bki i wizualizacji obrazu;
33. wykonuje skanowanie oryginalbw;
34. dokonuje cyfrowej obr6bki obrazu;
35. drukuje obrazy z plik6w graficznych;
36. archiwizuje obrazy;
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Praktyczna nauka zawodu
1. rozroinia pojqcia zwiqzane z bezpieczenstwem i higienq pracy, ochronq
przeciwpozarowq, ochronq Srodowiska i ergonomiq
2. rozroznia zadania i uprawnienia instytucji oraz sluzb dzialajqcych w zakresie ochrony
pracy i ochrony Srodowiska w Polsce;
3. okreila prawa i obowipki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy;
4. przewiduje zagrozenia dla zdrowia i zycia czlowieka oraz mienia i Srodowiska
zwiqzane z wykonywaniem zadah zawodowych;
5. okreSla zagrozenia zwipane z wystqpowaniem szkodliwych czynnikow w Srodowisku
pracy;
6. okreSla skutki oddzialywania czynnikow szkodliwych na organim czlowieka;
7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiqzujqcymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony
Srodowiska;
8. stosuje Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadan
zawodowych;
9. przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa
dotyczqce ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
10. udziela pienvszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrozenia zdrowia i zycia.
11. przestrzega zasad kultury i etyki;
12.jest kreatywiiy i konsekwentny w realizacji zadafi;
13. przewiduje skutki podejmowanych dzialah;
14.jest otwarty na zmiany;
15. potrafi radziC sobie ze stresem;
16. aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnoici zawodowe;
17. przestrzega tajemnicy zawodowej;
18. potrafi ponosiC odpowiedzialnoSC za podejmowane dzialania;
19. potrafi negocjowaC warunki porozumien;
20. wspolpracuje w zespole.
21. posluguje siq terminologiq w zakresie fotografii i grafiki komputerowej;
22. dobiera nietody i materialy do specyfiki rejestrowanego obrazu;
23. rozpoznaje urzqdzenia do rejestracji, kopiowania i wizualizacji obrazu;
24. charakteryzuje i prowadzi procesy obrobki materialow Swiatloczulych;
25. prowadzi kontrolq procesow obrobki i kopiowania obrazow pod wzglqdem
technologicznyrn i jakodciowym;
26. stosuje techniki komputerowego wspomagania procesow technologicznych;
27. stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadah.
28. okreSla metody rejestracji obrazu;
29. przestrzega zasad techniki Swietlnej w realizacji oSwietlenia planu zdjqciowego;
30. wykonuje konserwacjq sprzqtu zdjqciowego i ~Swietleniowego;
3 1. sporzqdza dokumentacjq z zakresu planowania i organizacji prac fotograficznych.
32. rejestruje obrazy z wykorzystaniem roznych technik fotograficznych;
33. wykonuje zdjqcia plenerowe;
34. wykonuje zdjqcia studyjne;
35. posluguje siq sprzqtem fotograficznym i ~Swietleniowymstosowanym podczas
rejestracji obrazu.
36. dobiera sprzqt i urzqdzenia do kopiowania, obrobki i wizualizacji obrazu;
37. wykonuje kopie obrazow na materialach fotograficznych;
38. wykonuje skanowanie oryginalow;
39. dokonuje cyfrowej obrobki obrazu;
23
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Z E S P O ~SZKOL RZEMIESLNICZYCH

OSRODEK D O K S ~ C A N I A IDOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W SZCZECINIE

DOKUMENTACJA PEDAGOGICZNA
NA KURSY ZAWODOWE I- I1 - I11 STOPNIA
W ZAWODZIE:

KUCHARZ
NR PROGRAMU 512001/ODiDZ/SZ/2012

SZCZECIN 2012 r.
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Opracowano na podstawie:
-

rozporzqdzenia MEN z dnia 23 grudnia 2011 roku, w sprawie klasyfikacji zawod6w szkolnictwa
zawodowego (Dz.U.2012 poz. 7 z dnia 3 stycznia 2012r)

- rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie ramowych plan6w nauczania w szkolach
publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204 z dnia 22 lutego 2012r.)
- rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie podstawy programowej ksztalcenia
w zawodach (Dz.U. 2012 poz. 184 z dnia 7 lutego 2012r.)

Opracowany przez Zespolu Szk6l i Placdwek Ksztalcenia Zawodowego OSrodek Doksztalcania
i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej G6rze.
Autorzy programu:

- MGR INZ. LESZEK JASTRUBCZAK
- MGR AURELIA KUCHCZYNSKA
- MGR INZ. ARTUR SZCZESNIAK

Dostosowany do potrzeb ksztalcenia mlodocianych pracownikbw z teoretycznych przedmiot6w
zawodowych na kursach zawodowych stopnia I,11, I11w OSrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego
w Szczecinie w zawodzie Kucharz 512001
Nr programu: 5120011 ODiDZ / SZ / 2012

Wchodzi w Wycie sukcesywnie z dniem 01 w d n i a 2012 r.

,,Program powstal na podstawie przykladowego programu nauczania zamieszczonego na stronie
internetowej Krajowego OSrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej http://www.koweziu.edu.pl".
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Celem ksztalcenia zawodowego jest przygotowanie uczqcych siq do zycia w warunkach wsp6lczesnego Swiata,
wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniajqcym siq rynku pracy.
Zadania szkoly i innych podmiot6w prowadzqcych ksztalcenie zawodowe oraz spos6b ich realizacji sq
uwarunkowane zmianami zachodzqcymi wotoczeniu gospodarczo-spolecnym, na ktdre wplywajq
w szczeg6lnoSci: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja proces6w gospodarczych i spolecnych,
rosnqcy udzial handlu mi~dzynarodowego,mobilnoSC geograficna i zawodowa, nowe techniki i technologie,
a takie wzrost oczekiwan pracodawcdw w zakresie poziomu wiedzy i urniejqtnoici pracownik6w.
W procesie ksztalcenia zawodowego waine jest integrowanie i korelowanie ksztdcenia og6lnego
i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie ksztalcenia ogblnego,
z uwzglqdnieniem nizszych etap6w edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy og6lnej powiqanej z wiedzq
zawodowq przyczyni siq do podniesienia poziomu urniejqtnoSci zawodowych absolwentow szk61 ksztalcqcych
w zawodach, a tym sarnym zapewni im mozliwoSC sprostania wyzwaniom zmieniajqcego siq rynku pracy.
W procesie ksztalcenia zawodowego sq podejmowane dzidania wspomagajqce rozw6j kaidego uczqcego siq,
stosownie do jego potrzeb i mozliwoSci, ze szczeg6lnyrn uwzglqdnieniem indywidualnych Sciezek edukacji
i kariery, mozliwoSci podnoszenia poziomu wyksztalcenia i,kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania
przedwczesnemu konczeniu nauki.
Elastycznemu reagowaniu systemu ksztalcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartoici na
uczenie siq przez cale zycie oraz mobilnoSci edukacyjnej i zawodowej absolwent6w ma sluzyC wyodrqbnienie
kwalifikacji wramach poszczeg6lnych zawod6w wpisanych do klasyfikacji zawod6w szkolnictwa
zawodowego.

1. CELE KSZTAECENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoly ksztalcqcej wzawodzie kucharz powinien by6 przygotowany do wykonywania
nastqpujqcych zadah zawodowych:
1) przechowywania zywnoSci;
2) sporzqdzania potraw i napoj6w;
3) wykonywania czynnoSci zwiqzanych z ekspedycjqpotraw i napojow.
2. EFEKTY KSZTALCENIA

Do wykonywania wyzej wymienionych zadah zawodowych niezb~dnejest osiqgniqcie zakladanych efekt6w
ksztalcenia, na ktdre skladajq siq:

1) efekty ksztalcenia wspdlne dla wszystkich zawodbw;

(BHP). Bezpieczehstwo i higiena pracy
Uczeri:
1) rozr6inia pojqcia zwiqzane z bezpieczenstwem i higienq pracy, ochronq przeciwpozarowq, ochronq
Srodowiska i ergonomisl;
2) rozrbknia zadania i uprawnienia instytucji oraz sluzb dzialajqcych w zakresie ochrony pracy i ochrony
Srodowiska w Polsce;
3) okreSla prawa i obowiqzki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;
4) przewiduje zagrozenia dla zdrowia i zycia czlowieka oraz mienia i Srodowiska zwiqane z wykonywaniem
zadah zawodowych;
5) okreSla zagrozenia zwiqzane z wystqpowaniem szkodliwych czynnik6w w Srodowisku pracy;
6) okreila skutki oddzialywania czynnik6w szkodliwych na organizm czlowieka;
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie zobowiqzujqcymi wymaganiami ergonomii, przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej i ochrony Srodowiska; PNZ
8) stosuje Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadah zawodowych;PNZ
9) przestrzega zasad bezpieczedstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce ochrony
przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska; PNZ
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10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrozenia zdrowia
i iycia. PNZ
(FDG). Podejmowanie i prowadzenie dzialalnoici gospodarczej
Uczen:
1) stosuje pojqcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczqce ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa
podatkowego i prawa autorskiego;
3) stosuje przepisy prawa dotyczqce prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej;
4) rozr6inia przedsiqbiorstwa i instytucje wystqpujqce w braniy i powiqzania miqdzy nimi;
5) analizuje dzidania prowadzone przez przedsiqbiorstwa funkcjonuja,ce w briilw;
6) inicjuje wsp6lne przedsiqwziqcia z r6inymi przedsiqbiorstwami z braniy;
7) przygotowuje dokumentacjq niezbqdna, do uruchomienia i prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej;
8) prowadzi korespondencjq zwiqzanq z prowadzeniem dzidalnoici gospodarczej;
9) obshguje urzqdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagajqce prowadzenie dzialalnoSci
gospodarczej;
10) planuje i podejmuje dzialania marketingowe prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej;
11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzialalnoici gospodarczej.
(JOZ). Jezyk obcy ukierunkowany zawbdowo
Uczen:
1) posluguje siq zasobem Srodkdw jqzykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz
fonetycznych), umoiliwiajqcych realizacjq zadaii zawodowych;
2) interpretuje wypowiedzi dotyczqce wykonywania typowych czymoSci zawodowych artykulowane powoli
i wyrainie, w standardowej odrnianiejqzyka;
3) analizuje i interpretuje kr6tkie teksty pisernne dotyczqce wykonywania typowych czynnogci zawodowych;
4) formduje krbtkie i zrozurniale wypowiedzi oraz teksty pisernne umozliwiajqce komunikowanie siq
w Srodowisku pracy;
5) korzysta z obcojqzycznych ir6del informacji.
(KPS). Kompetencje personalne i spoleczne
Uczeri:
1) przestrzega zasad kultury i etyki;
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadaii;
3) przewiduje skutki podejmowanych dzialah;
4) jest otwarty na zmiany;
5) potrafi radziC sobie ze stresem;
6) aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnoici zawodowe;
7) przestrzega tajernnicy zawodowej; PNZ
8) potrafi ponosiC odpowiedzialnoSC za podejmowane dzialania; PNZ
9) potrafi negocjowaC warunki porozumien; PNZ
10) wsp6lpracuje w zespole. PNZ
Powvisze efektv sa realizowane na kaidym pnedmiocie obowiazkowvm.
2) efekty ksztatcenia wspo'lne dla zawodo'w w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego,
stanowiqce podbudowg do ksztalcenia w zawodzie Cub grupie zawodo'w PKZ(T.c);

PKZ(T.c) Umiejetnoici stanowiqce podbudowe do ksztalcenia w zawodach: kuchan, technik iywienia
i uslug gastronomicznych
Uczeri:
1) rozr6inia surowce, dodatki do zywnoici i materialy pomocnicze stosowane w produkcji gastronomicznej; '
2) przestrzega zasad racjonalnego wykorzystania surowc6w; PNZ
3) przestrzega zasad gospodarki odpadami; PNZ
4) przestrzega zasad racjonalnego iywienia;
5) posluguje siq instrukcjami obshgi maszyn i urzqdzen stosowanych w produkcji gastronomicznej;
6) rozr6inia maszyny, urzqdzenia i sprzqt stosowane w produkcji gastronomicznej oraz ich podzespoly;
7) rozpoznaje instalacje techniczne w zakladach gastronomicznych;
8) przestrzega zasad organoleptycznej oceny zywno8ci; PNZ
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9) okreila zagrozenia, kt6re majqwplyw na jakoiC i bezpieczenstwo zywnoSci;
10) stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadati.
3) efekty ksztalcenia daiciwe dla kwalzpkacji wyodrgbnionej w zawodzie kucharz opisane w czgici 11:
T.6. Sponqdzanie potraw i napojdw
1. Pnechowywanie iywnoici
Uczefi:
1 ) ocenia iywnoiC pod wzglqdem towaronawczym;
2) klasyfikuje iywnoSC w zaleinoici od trwaloici, pochodzenia, wartoici odzywczej i przydatnoici kulinarnej;
3) przestrzega zasad oceny jakoiciowej iywnoici;
4) dobiera warunki do przechowywania zywnoici;
5) rozponaje zmiany zachodzqce w przechowywanej iywnoici;'
6 ) rozr6inia systemy zapewniania bezpieczenstwh zdrowotnego iywnoici;
7 ) dobiera metody utrwalania iywnoici;
8) rozr6inia urqdzenia stanowiqce wyposaienie pornieszczeh magazynowych;
9) uiytkuje umqdzenia do przechowywania zywnoSci.PNZ
2 T.6.2. Sponqdzanie i ekspedycja potraw i napojdw
Uczefi:
1) okreila role fhkcjonalnego ukladu pornieszczeh w organizacji pracy zakladu gastronomicznego;
2) rozr6inia i przestrzega procedur zapewnienia bezpieczehtwa zdrowotnego zywnoici;
3) stosuje receptury gastronomiczne; PNZ
4 ) rozr6inia metody i techniki sporzqdzania potraw i napoj6w;
5) dobiera surowce do sporqdzania potraw i napoj6w;
6) sporzqdza p6lprodukty oraz potrawy i napoje; PNZ
7 )przestrzega zasad racjonalnej gospodarki iywnoicig PNZ
8 ) rozponaje zmiany zachodzqce w iywnoici podczas sporqdzania potraw i napoj6w;
9) rozr6inia sprqt i m z e n i a do sporzqdzania i ekspedycji potraw i napoj6w;
10) uzytkuje sprzqt i umqdzenia do sporzqdzania i ekspedycji potraw i napojbw; PNZ
11) ocenia organoleptycznie iywnoSC; PNZ
12) dobiera mtawq stolowq do ekspedycji potraw i napoj6w;
13) porcjuje, dekoruje i wydaje potrawy i napoje; PNZ
14) monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmuje dzialania korygujqce zgodnie
z Zasadarni Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good ~ ~ ~ i Practice),
e n e Dobrej Praktyki Produkcyjnej
GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control
Point).
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PROGRAM NAUCZANIA

I stopiefi
I1 stopien
I11 stopien
Lp. Przedrnioty zawodowe
obowimjqce na kursach
4 tYg.
4 tYg4 tYg.
zawodowych.
~ y g . razem ~ y g . razem ~ y g . razem
Przedmioty
1 Zasady zywienia
10 40
2 Wyposaienie zaldad6w
12
8
32
48
gastronomicznych
22
13 52
3 Technologia gastronomicma z
88
29 116
towaroznawstwem
4 Podstawy dzialalnoici zawodowej
4
16
BezpieczeLtwo
i
higiena
pracy
6
5
12
6 Jqzyk obcy zawodowy
1
4
1
7. Godziny do dyspozycji
4
1
1 ' 4
4
wychowawcy
35 140
Razem godziny
35
140 35 140

-

-

-

-

Razem godziny
w cyklu
ksztdcenia
Sma
40
80
256
16
12
4
12
420

BHP (BEZPIECZEN~TWO
I HIGIENA PRACY ):
Nr
TreSci programowe
dziah

Proponowane tematy

I

1.

WiadomoSci
podstawowe.

2.

I1

Elementy wiedzy o
czlowieku i jego pracy.

3.
1.
2.

I11

1.
Ksztaltowanie
bezpiecznych i
2.
higienicmych
w d 6 w pracy i zycia
osobistego pracownika. 3.

Efekty ksztalcenia z
Liczba
podstawy
godzin dla I
programowej
stopnia.
Przestrzeganie
2h
1)rozrbinia pojqcia
przepisow
zwiqzane
bezpieczenstwa
z bezpieczenstwem
i higienq pracy,
higieny pracy.
SIP, PIP, UDT, ROP, ochronq
PIS itp. - definicje i
przeciwpoiarowa,
ich znaczenie dla
ochronq Srodowiska
bezpieczelistwa.
i ergonomisl;
Higiena pracy.
Pojqcie pracy,
2h
2) okreSla prawa
ergonomii i fizjologii i obowiqlu
pracy.
pracownika oraz
Higieniczny tryb
pracodawcy
iycia.
w zakresie
, bezpieczefistwa
i higieny pracy;
Organizacja pracy
2h
3) rozrbinia zadania
wlasnej.
i uprawnienia
Czynniki wplywajqce instytucji oraz s a b
na jakoSC pracy.
dzialajqcych
Normy pracy i skutki w zakresie ochrony
ich nieprzestrzegania. pracy i ochrony
Srodowiska
w Polsce;
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IV

SzkodliwoSci i choroby
zawodowe.

1. Czynniki szkodliwe i
ich wplyw na
czlowieka.
2. Ogolne choroby
zawodowe.

4)przewiduje
zagrozenia dla
zdrowia i zycia
czlowieka oraz
mienia i Srodowiska
zwiqzane
z wykonywanieni
z a d d zawodowych;

6h

5) okreSla
zagrozenia
zwiqzane
z wystqpowaniem
szkodliwych
czynnikow
w Srodowisku
pracy;
6)okreAa skutki
oddzialywania
czynnikow
szkodliwych na
organizm
czlowieka;
Suma:.
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12 godzin

WYPOSAZENIE
ZAKLADOW GASTRONOMICZNYCH:

Nr
TreSci
dzialu programowe
I

Opakowania
zywnoici.

111

Materialy
konstrukcyjne i
podstawowe
czqSci maszyn.

IV

Instalacje
elektryczne,
wentylacyjne i
p.poi.

V

Urzqdzenia
energetyczne i
gospodarka
wodno Sciekowa.

Proponowane tematy
1. Zapoznanie siq z
programem nauczania.
2. WiadomoSci ogblne.
3. Opakowania
jednostkowe i
transportowe.
4. Opakowania z tworzyw
sztucznych (klasyfikacja
- nazewnictwo).
5. Funkcja ochronna
opakowah.
1. Klasyfikacja materialbw
konstrukcyjnych.
2. Podstawowe czqici
maszyn - polqczenia.
3. Lozyska i prowadnice.
4. Sprzqgla i przekladnie.
5. Konsenvacja maszyn i
urzqdzen.

1. Maszyny i urzqdzenia
elektrycznego prqdu
stalego.
2. Prqd przemienny instalacje elektryczne.
3. Bezpieczenstwo pracy
przy obsludze maszyn i
urzqdzen elektrycznych.(
bhp dla przykladowych
maszyn i urzqdzen
wykorzystywanych w
cukiernictwie.)
1. Rodzaje wlaSciwoici
paliw.
2. Aparatura grzejna i
sposoby przenoszenia
ciepla.
3. Ochrona Srodowiska i
przepisy PIS dotyczqce
jakoSci wody pitnej .
4. Instalacja wodno kanalizacyjna.
5. Urzqdzenia do
oczyszczania iciekbw.

32
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Efekty ksztalcenia z Liczba godzin
podstawy
dla I stopnia.
programowej
1)dobiera warunki do
2h
przechowywania
zywnoSci;

2) posluguje siq
instrukcjami obslugi
maszyn i urzqdzen
stosowanych
w produkcji
gastronomicznej;
3) rozrbinia
maszyny, urzqdzenia
i sprzqt stosowane
w produkcji
gastronomicznej oraz
ich podzespoly;
4) rozpoznaje
instalacje techniczne
w zakladach
gastronomicznych;

5) rozpoznaje
instalacje techniczne
w zakladach
gastronomicznych;

4h

4h

3h

VI

Maszynyi
1. Etapy i cele obrobki
urzqdzenia do
wstqpnej.
obr6bki wstqpnej 2. Sortowniki i pluczki.
surowc6w.
3. Maszyny do obierania
ziemniak6w i warzyw pluczko-obieraczki.
4. Maszyny do
rozdrabniania warzyw i
ziernniak6w.
5. Maszyny do obrobki
miqsa i ryb - wilki,
kutry.
6. Maszyna uniwersalna i
jej zastosowanie.
7. Maszyny i urzqdzenia do
obrobki wstqpnej
surowcow stosowane w
malej gastronomii.

Treici
Nr
dzialu programowe

I

Aparatura
grzejna.

6) rou6znia sprzqt
i urzqdzenia do
sporzqdzania
i ekspedycji potraw
i iiapoj6w;

19h

7) posluguje siq
instrukcjami obslugi
maszyn i urzqdzen
stosowanych
w produkcji
gastronomicznej;
8) rozr6znia
maszyny, urzqdzenia
i sprzqt stosowane
w produkcji
gastronomicznej oraz
ich podzespoly;

Suma: 32godziny lekcyjiie.
Proponowane tematy
Efekty ksztalcenia z Liczba godzin
dla I1 stopnia.
podstawy
programowej
1. Charakterystyka ir6del
9) rou6inia sprzqt
8h
i urzqdzenia do
ciepla.
sporzqdzania
2. Trzony kuchenne.
3. Urzqdzenia do smazenia i i ekspedycji potraw
pieczenia.
i napoj6w;
4. Piekarniki konwekcyjne.
5. Podgrzewacze i kuchnie 10) posluguje siq
mikrofalowe.
instrukcjami obslugi
6. Naleinikarki i
maszyn i urzqdzen
gofrownice.
stosowanych
7. Roina elektryczne.
w produkcji
8. Postqp techniczny w
gastronomicznej;
zakresie aparatury
grzejnej w gastronomii. 11) rozr6znia
maszyny, urzqdzenia
i sprzqt stosowane
I
w produkcji
gastronomicznej oraz
ich podzespoly;
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I1

Urzqdzenia
chlodnicze.

1. Zasady i systemy
chlodzenia i zamraiania.
2. Budowa i zasada
dzial-aniapodstawowych
urzqdzen chlodniczych.
3. Klasyfikacja i
zastosowanie urzqdzen
chlodniczych.
4. Czynniki chlodnicze i ich
charakterystyka.

12) dobiera warunki
do przechowywania
zywnoici;

8h

13) rozrbinia
urzqdzenia
stanowiqce
wyposazenie
pomieszczen
magazynowych;
14) posluguje siq
instrukcjami obslugi
maszyn i urzqdzen
stosowanych
w produkcji
gastronomicznej;

I11

Maszyny do
mycia naczyn i
utrzyrnania
higieny zakladu
pracy.

1. Mycie rqczne a
mechaniczne; zasady
stosowania ,wydajnoid.
2. Zmywalnie naczyn o
dzialaniu ciqglym i
okresowym.
3. Dobbr detergentbw.
4. Kontrola czystoici.

15) rozrbinia
maszyny, urzqdzenia
i sprzqt stosowane
w produkcji
gastronon~icznejoraz
ich podzespoly;
16) rozrbinia sprzqt
i urzqdzenia do
sporzqdzania
i ekspedycji potraw
i napojbw;
17) posluguje siq
instrukcjami obshgi
maszyn i urzqdzen
stosowanych
w produkcji
gastronomicznej;
18) rozrbinia
maszyny, urzqdzenia
i sprzqt stosowane
w produkcji
gastronomicznej oraz
ich podzespoly;

34

8h

IV

Urzqdzenia do
sporzqdzania i
ekspedycji
napojbw.

1. Rodzaje ekspresbw do
kaw y.
2. Saturatory.

19) rozrbinia
urzqdzenia
stanowiqce
wyposazenie
pomieszczen
magazynowych;

1Oh

20) posluguje sie
instrukcjami obslugi
maszyn i urzqdzen
stosowanych
w produkcji
gastronomicznej;

V

Projektowanie
zakladbw malej
gastronomii.

1. Zaloienia wstcpne i
wyrnogi prawne.
2. Uklad filnkcjonalny.
3. Dob6r maszyn i
urzqdzen.

2 1) rozr6znia
maszyny, urzqdzenia
i sprzet stosowane
w produkcji
gastronomicznej oraz
ich podzespoly;
22) okreSla role
finkcjonalnego
ukladu pomieszczen
w organizacji pracy
zakladu
gastronomicznego;

14h

23) stosuje programy
komputerowe
wspomagajqce
wykonywanie zadan.
48godzin
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Nr
Treici programowe
dzialu

Proponowane tematy

I

Znaczenie i zakres nauki 1. Racjonalne zywnie w
o zywieniu.
Polsce i na ~wiecie.
2. ~wiatoweorganizacje
zajmujqce siq
problematykq zywienia.

I1

Skladniki odzywcze i
ich rola w organizmie
czlowieka.

1. Skladniki pokarmowe -

2.
3.
4.

5.
6.
7.

I11

Normy zywienia i
wyzywienia oraz ich
realizacja w praktyce.

1.
2.

3.
4.

5.

poj qcie glodu
jakoSciowego i
iloiciowego.
Cukrowce - podzial i ich
znaczenie.
Tluszcze - podzial i ich
znaczenie.
Bialka - podzial i ich
znaczenie.
Skladniki mineralne podzial i ich znaczenie.
Witaminy - podzial i ich
znaczenie.
Znaczenie skladnik6w
pokarrnowych w zywieniu
roznych grup
konsumentow.
Podzial produktow na 12
PP.
ZamiennoiC produkt6w.
Normy zywienia definicje i ich
zastosowanie.
Podzial ludnoici na grupy.
Analiza racji
pokarmowych dla
wybranych grup ludnoici.

Efekty
ksztalcenia z
podstawy
programowej
1) przestrzega
zasad
racjonalnego
zywienia;

Liczba godzin
dla I stopnia.

2) klasyfikuje

21h

7h

zywnoiC
w zaleinoici od
trwaloici,
pochodzenia,
wartoici
odzywczej
i przydatnoici
kulinarnej;

3) klasyfikuje
zywlloit
w zaleznoici od
trwaloSci,
pochodzenia,
wartoSci
odzywczej
i przydatnoici
kulinarnej;

12h

4) stosuje

ProgramY
komputerowe
wspomagajqce
wykonywanie
zadan.
Suma:
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40 godzin

TECHNOLOGIA
GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM:

Nr
TreSci
dzialu programowe

Proponowane tematy

I

1. Podzial Srodkdw
zywnoSciowych pod wzglqdem
pochodzenia, skladu
chemicznego.
2. WartoSC odzywcza
poszczegdlnych skladnikdw
zywnoSci.
3. Wplyw skladu chemicznego na
trwaloSC produktu.
4. Nowe irodla zywnoSci.
5. Tabele zalecanego dziennego
spozycia - RDA.
6. Wplyw operacji
technologicznych na wart056
odzywczq gotowych produktdw
spozywczych.

Podstawowe
wiadomoSci
oSrodkach
iywnoSciowych.

Efekty ksztalcenia z
podstawy
prograrnowej
1) ocenia zywnoSC
pod wzglqdem
towaroznawczym;

Liczba godzin
dla I stopnia.
1Oh

2) klasyfikuj e
iywnoSC
w zaleznoici od
trwaloSci,
pochodzenia,
wartoSci odzywczej
i przydatnoSci
kulinaniej ;
3) dobiera warunki
do przechowywania
zywnoSci;

4) rozpoznaje
zmiany zachodzqce
w przechowywanej
zywnoSci;
5 ) rozrdznia
surowce, dodatki do
zywnoSci
i materialy
pomocnicze
stosowane
w produkcji
gastronomicznej ;

I1

1. Pojqcie normy, normalizacji,
Podstawowe
dyrektywy i rozporzqdzenia.
przepisy i normy
obowiqzujqce w 2. Rodzaje i cel stosowania norm i
przepis6w prawnych - dyrektyw
gospodarce
zywnoSciowej.
UE.
3. Codex Alimentarius Miqdzynarodowy Kodeks
ZywnoSciowy.
4. Budowa receptury
gastronomicznej.
5. Metody oceny j akoSciowej
potraw.
6. Zasady pobierania pr6bek
kontrolnych i ich
zabezpieczania.

37

6) przestrzega zasad
oceny jakoiciowej
zywnoSci;

7) rozrdznia
systemy
zapewniania
bezpieczenstwa
zdrowotnego
zywnoSci;

8) stosuje receptury
gastroiiomiczne;

5h

Charakterystyka 1. Proces technologiczny i jego
procesow
etapy.
technologicznych 2. Obr6bka wstqpna.
3. Zjawisko osmozy.
4. Obrobka cieplna.
5. Zmiany zachodzqce podczas
obrbbki wstqpnej i cieplnej.
6. Nowoczesne metody obrobki
cieplnej .
Ocena
1. Charakterystyka tluszcz6w i ich
wlaiciwoSci.
towaroznawcza
2. NNKT i ich znacznie dla
tluszcz6w
spozywczych.
organizmu czlowieka.
3. Czynniki wplywajqce na j akoSC i
SwiezoSC tluszczu.
4. Zmiany fizykochemiczne
zachodzqce w tluszczach
podczas ogrzewania i
przechowywania.

Ocena
1 towaroznawcza
warzyw,
ziemniak6w i
grzybow, ich
zastosowanie w
produkcji
gastronomicznej.

I

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

9) rozr6inia metody
i techniki
sporzqdzania potraw
i napoj6w;

10) ocenia zywnoSC
pod wzglqdem
towaroznawczym;
11) dobiera surowce
do sporzqdzania
potraw i napojbw;
12) rozpoznaj e
zmiany zachodzqce
w zywnoici podczas
sporzqdzania potraw
i napoj6w;

13) przestrzega
zasad gospodarki
. - odpadami;
Wart046 odzywcza i podzial
14) przestrzega
warzyw.
I zasad racjonalnego I
Charakterystyka poszczeg6lnych wykorzystania
warzyw.
surowcow;
Liofilizacja, blanszowanie i
ciemnienie warzyw - utlenianie 15) ocenia zywnoSC
pod wzglqdem
tYrozYnY
Metody obr6bki cieplnej.
towaroznawczym;
Asortyment potraw jarskich.
Og6lna charakterystyka
16) rozr6znia
ziemniak6w i potraw z
metody i techniki
ziemniak6w.
sporzqdzania potraw
Ogolna charakterystyka
i napojow;
grzybow i potraw z grzyb6w.
17) dobiera surowce
do sporzqdzania
potraw i napoj6w;
18) rozpoznaje
zmiany zachodzqce
w zywnoSci podczas
sporzqdzania potraw
i napoj6w;

I

I

I

1 19) przestrzega
I1 zasad
gospodarki
odpadami;

I

38

I
1I

39

Nr
TreSci
dzialu programowe

Proponowane tematy

I

1. Ocena towaroznawcza mleka i
jego wartoSC odzywcza i
sensoryczna.
2. Proces fermentacji mleka i jego
mikroflora.
3. Sery i ich podzial..
4. ~mietanai Smietanka,
otrzymywanie i gatunki
handlowe.
5. Zastosowanie mleka i wyrob6w
mleczarskich w
pmygotowywaniu potraw.

Ocena
towaroznawcza
mleka i j ego
pmetwor6w i
zastosowanie w
produkcji
gastronomicznej.

Efekty ksztalcenia z
podstawy
programowej
26) przestrzega
zasad racjonalnego
wykorzystania
surowc6w;

Liczba godzin
dla I1 stopnia.
22h

27) ocenia zywnoSC
pod wzglqdem
towaroznawczym;
28) dobiera surowce
do sporqdzania
potraw i napoj6w;
29) rozpomaje
zmiany zachodzqce
w zywnoici podczas
sporqdzania potraw
i napoj6w;
30) przestrzega
zasad gospodarki
odpadami;

I1

1. Budowa jaja jego sldad
Ocena
chemiczny i wart066 odiywcza.
towaromawcza
2. Wykorzystywanie wlaSciwoSci
jaj i ich
jaj(spulchniajqcych, wi-cych,
zastosowanie w
zagqszczajqcych, emulgujqcych)
produkcji
przy sporzqdzaniu potraw.
gastronomicznej.
3. Asortyment potraw z j aj.

3 1) przestrzega
zasad racjonalnego
wykorzystania
surowc6w;
32) ocenia zywnoSC
pod wzgledem
towaroznawczyni;
33) rozr6inia
metody i techniki
sporqdzania potraw
i napoj6w;
34) dobiera surowce
do sporqdzania
potraw i napoj6w;
35) rozpoznaje
zrniany zachodzqce
w iywnoSci podczas
sporiqdzania potraw
i napoj6w;
36) przestrzega
zasad gospodarki
odpadarni;

40

22h

I11

Technika
sporiqdzania
*P-

1. Podzid zup.
2. Technika sporzqdmnia zup i ich
zaggszczania.
3. Sposoby podawania zup
(dodatki, wielko8C porcji itp.).

37) przestrzega
zasad racjonalnego
wykorzystania
surowc6w;

22h

38) ron6knia
metody i techniki
sporzqdzania potraw
i napoj6w;
39) dobiera surowce
do sporwdzania
potraw i napoj6w;
40) rozpoznaje
zrniany zachodzqce
w iywno8ci podczas
sporzqdzania potraw
i napoj6w;

IV

Ocena
towaroznawcza
mqki i kasz, i ich
zastosowanie w
produkcji
gastronomicznej.

1. Budowa ziarna zb6z i jego
warto8C odzywcza.
2. Ocena towaroznawcza m&i.
3. Makarony i inne p6lfabrykaty.
4. Wykorzystanie wlaSciwoSci
skrobi.
5. Normy mqki do zagqszczania.
6. Sosy i ich podzial.
7. Ciasta kluskowe.
8. Ciasta pierogowe.
9. Ciast. naleinikowe i gofiowe.
10. Zastosowanie potrwa mqcznych
w iywieniu.
11. Ocena towaroznawcza kasz i ich
wart086 odzywcza.
12. Obr6bka wstgpna i techniki
obrcibki cieplnej kasz.
13. Zmiany zachodqce w czasie '
gotowania kasz.
14. Dodatki do potraw uzupelniajqce
wart066 odzywcza,
15. Asortyment potraw z m& i
kasz.

4 1) przestrzega
zasad gospodarki
odpadami;
42) przestrzega
zasad racjonalnego
wykorzystania
surowc6w;
43) ocenia zywnoSC
pod wzglqdem
towaroznawczym;
44) rozr6i;nia
metody i techniki
sporzqdzania potraw
i napoj6w;
45) dobiera surowce
do spoqdzania
potraw i napojciw;
46) rozpoznaje
zrniany zachodzqce
w iywno8ci podczas
sporqdzania potraw
i napoj6w;
47) przestrzega
zasad gospodarki
odpadami;
Suma: ,
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22h

88 godziny ,

Nr
TreSci
dziah programowe
Charakterystyka
I
deser6w i ich
wykorzystanie w
produkcji
gastronomicznej.

Proponowane tematy
1.

2.
3.
4.

Efekty ksdcenia z
podstawy programowej
Klasyfikacja deser6w i podzial 48) przestrzega zasad
zaleinie od temperatury.
racjonalnego
Technika spoqdzania
wykorzystania
surowc6w;
deser6w.
Asortyment deser6w i spos6b
podawania.
49) ocenia zywnoSC pod
Zasady sanitarno-higieniczne wzglqdem
obowiwjqce przy produkcji, towaroznawczym;
przechowywaniu i ekspedycji
deser6w.
50) ron6inia metody
i techniki spoqdzania
potraw i napoj6w;

Liczba godzin
dla lIIstopnia.
4h

5 1) dobiera surowce do
sporiqdzania potraw
i napoj6w;
52) rozpoznaje zrniany
zachodqce w iywnoSci
podczas sporzqdzania
potraw i napojbw;

I1

Ocena i
technologia
spoqdzania
wybranych
wyrob6w
ciastkarskich.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

53) przestrzega zasad
gospodarki odpadami;
54) przestrzega zasad
Charakterystyka surowc6w
podstawowych i dodatkowych racjonalnego
wykorzystania
do spoqdzania ciast.
Metody spulchniania i Srodki surowc6w;
spulchniajqce.
Klasyfikacja ciast.
55) ocenia zywnoSC pod
Ciasto kruche i p 6 h c h e .
wzglqdem
Ciasto droidiowe.
towarqmawczym;
Ciasto biszkoptowe i
biszkoptowo-tfuszczowe.
56 ron6hia metody
Ciasto fiancuskie i
i techniki sporqdzania
p6lfiancuskie.
potraw i napoj6w;
Ciasto parzone i piernikowe.
57) dobiera surowce do
spoqdzania potraw
i napoj6w;
58) rozpoznaje zmiany
zachodqce w iywnoSci
podczas sporqdzania
potraw i napoj6w;
59) przestrzega zasad
gospodarki odpadami;

42

1Oh

111

Ocena
towaroznawcza
miqsa mierzqt
rzeinych i
podrob6w, i ich
zastosowanie w
produkcji
gastronomicznej.

1. Og6lna charakterystyka miqsa
zwierzqt rzeinych, wart066
odzywcza i sensoryczna.
2. Ocena jakoiciowa miqsa,
ocena SwiezoSci.
3. Podzial tusz na elementy
kulinarne i gastronomiczne.
4. Obr6bka cieplna miqsa
zwierzqt rzeinych.
5. Podroby i ich zastosowanie w
produkcji potraw.
6. Miqsa mielone i asortyment
potraw z miqsa mielonego.
7. Wqdliny i wymby
wqdliniarskie.
8. Podstawowe procesy
technologiczne stosowane do
produkcji przetwor6w konserw.
9. Ocena i technika wykonania
zakqsek z miqsa i wqdlin oraz
podrob6w.
10. Zasady podawania i
wykariczania zakqsek z wqdlin.
11. Warunki przechowywania i
sposobu utnvalania miqsa,
podrob6w i wqdlin.

60) przestrzega zasad
racjonalnego
wykorzystania
surowc6w;

1Oh

61) ocenia zywnoSC pod
wzglqdem
towaroznawczym;
62) rozr6inia metody
i techniki sporzqdzania
potraw i napoj6w;

+
:

Iv

Potrawy
1. Podzial i charakterystyka dari
p6lmiqsne w
p6lmiqsnych wg uiytego
produkcji
surowca.
gastronomicznej. 2. Asortyment potraw
p6lmiqsnych.

63) dobiera surowce do
sporzqdzania potraw
i napoj6w;
64) rozpoznaje zmiany
zachodzqce w Qwnoici
podczas sporzqdzania
potraw i napoj6w;
65) przestrzega zasad
gospodarki odpadami;

66) przestrzega zasad
racjonalnego
wykorzystania
surowc6w;
67) ocenia zywnoiC pod
wzglqdem
towaroznawczyrn;
68) rozr6inia metody
i techniki sporzqdzania
potraw i napoj6w;
69) dobiera surowce do
sporzqdzania potraw
i napoj6w;
70) rozpoznaje zmiany
zachodzqce w zywnoici
podczas sporzqdzania
potraw i napoj6w;
7 1) przestrzega zasad
gospodarki odpadami;
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V

Ocena
towaroznawcza
drobiu oraz
zastosowanie w
produkcji
gastronomicmej.

1. Charakterystyka i wart066

2.
3.
4.
5.
6.

ockqwcza drobiu.
Czynniki okreglajqce
przydatnoS6 kulinarnq drobiu.
Obr6bka wstqpna drobiu.
Obr6bka cieplna drobiu.
Asortyment potraw z drobiu.
Zalecenia iywieniowe zastosowanie miqsa
drobiowego.

72) przestrzega zasad
racjonalnego
wykorzystania
surowc6w;
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73) ocenia BywnoS6 pod
wzglqdem
towaroznawczyrn;
74) ron6knia metody
i techniki sporzqdzania
potraw i napoj6w;
75) dobiera surowce do
sporzqdzania potraw
i napoj6w;
76) rozpoznaje zmiany
zachodqce w iywnoici
podczas sporqdzania
potraw i napoj6w;

VI-:

Ocena
towaromawcza
ryb i owoc6w
morza oraz ich
zastosowanie w
produkcji
gastronomicznej.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

77) przestrzega zasad
gospodarki odpadami;
Budowa ryby i wart066
78) przestrzega zasad
odzywcza ryb.
racjonalnego
Podzid ryb.
wykorzystania
Ocena jakoSci i SwiezoSci ryb i surowc6w;
owoc6w morza.
Obr6bka wstqpna ryb i
79) ocenia m o S C pod
owoc6w morza.
wzglqdem
Obr6bka cieplna ryb i owoc6~y towaromawczym;
morza.
Asortyment potraw z ryb i
80) ron6inia metody
owoc6w morza.
i techniki sporzqdzania
Zastosowanie w zywieniu ryb i potraw i napoj6w;
owoc6w morza.
81) dobiera surowce do
*sporqdzaniapotraw
P:
i napoj6w;

.

@

82) rozpoznaje zrniany
zachodqce w iywnoici
podczas sporqdzania
potraw i napoj6w;
83) przestrzega zasad
gospodarki odpadami;
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VII

VIII

I IX

Planowanie i
1. Rodzaje i charakterystyka
sporzqdzanie
posilk6w codziennych i
zestaw6w
okolicznoSciowych.
2. Zasady doboru potraw i
posilk6w
codziennych,
napoj6w niealkoholowych i
okolicnoSciowy
alkoholowych do rodzaju
ch oraz
przyjqcia i godziny podawania.
3. Organizacja pracy przy
dietetycznych.
przygotowaniu r6inego
rodzaju przyjqC.
4. Nakrywanie stolbw, skladanie
senvetek oraz dekorowanie
stol6w i pater.
1. Charakterystykakuchni
.
Sporzqdzanie
staropolskiej.
typowych potraw
2. Kuchnia francuska i jej
kuchni
specyfika.
staropolskiej,
regionalnej oraz 3. Kuchnia wloska i jej specyfika.
innych narod6w. 4. Kuchnia wqgierska i jej
specyfika.
5. Kuchnia rosyjska i ukrainska.
6 . Kuchnia tradycyjna.

-

Zasady kontroli 1. Zasady GMP i GHP w
gastronomii.
jakoSci produkcji
2.
Projektowanie
instrukcji
i zakladu malej
systemowych.
gastronomii.
3. System HACCP w
gastronomii.
4. Inne systemy zapewniania
jakoSC w przetw6rstwie
spozywczym.

84) rozr6i;nia metody
i techniki sporzqdzania
potraw i napoj6w;

85) dobiera surowce do
sporzqdzania potraw
i napoj6w;
86) dobiera zastawq
stolowq do ekspedycji
potraw i napoj6w;
87) rozrbinia metody
i techniki sporzqdzania
potraw i napoj6w;
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88) dobiera surowce do
sporzqdzania potraw
i napoj6w;

89) rozpoznaje zmiany
zachodzqce w iywnoSci
podczas sporzqdzania
potraw i napoj6w;
90) okreSla zagrozenia,
kt6re majq wplyw na
jakoSC i bezpieczenstwo
iywnoSci;

14h

9 1) rozr6inia
i przestrzega procedur
zapewnienia
bezpieczehstwa
zdrowotnego zywnoSci;

92). monitoruje
krytyczne punkty
kontroli w procesach
produkcji oraz
podejmuje dzialania
korygujqce zgodnie
z Zasadarni Dobrej
Praktyki Higenicznej
GHP (ang. Good
Hygiene Practice),
Dobrej Praktyki
Produkcyjnej GMP (ang.
Good Manufacturing
Practice) i systemem
HACCP (ang. Hazard
Analysis and Critical
Control Point).
Suma: ,
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116godzin

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzialalnofici gospodarczej
Podstawy dzialalnoici zawodowej

Nr
Treici programowe
dzih

Efekty k s d c e n i a z podstawy
programowej

1

Podstawowe pojqcia gospodarki rynkowej;

2

Dokumenty dotyczqce zatrudnienia;

stosuje pojqcia z obszaru
funkcjonowania gospodarki
rynkowej ;
przygotowuje dokumentacjq
niezbqdnq do uruchomienia
i prowadzenia dzialalnoici
gospodarczej;

Liczba
godzin dla
III stopnia.
2
2

prowadzi korespondencjq
z w i w q z prowadzeniem
dzialalnoici gospodarczej;

3

Podejmowanie i prowadzenie dzialalnoici
gospodarczej;

obshguje urzqdzenia biurowe
oraz stosuje programy
komputerowe wspomagajqce
prowadzenie dzialalnoici
gospodarczej;
stosuje przepisy prawa dotycqce
prowadzenia dzialalnoici
gospodarczej;

2

przygotowuje dokumentacjq
niezbqdnq do uruchomienia
i prowadzenia dzialalnoici
gospodarczej;
stosuje przepisy prawa pracy,
przepisy prawa dotycqce
ochrony danych osobowych oraz
priepisy prawa podatkowego
i prawa autorskiego;

4

optymalizuje koszty i przychody
prowadzonej dzialalnoici
gospodarczej.
stosuje przepisy prawa pracy,
przepisy prawa dotyczqce
ochrony danych osobowych oraz
przepisy prawa podatkowego
i prawa autorskiego;

Prawa i obowiqdu pracownika i
pracodawcy;
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2

5

Przedsiqbiorstwa gastronomiczne i ich
znaczenie na rynku ekonomicznym;

6

Zasady funkcjonowania przedsiqbiorstw
gastronomicznych ;

7

8

rozroinia przedsiqbiorstwa
i instytucje wystqpujqce w branzy
i powiqzania miqdzy nimi;
analizuje dzialania prowadzone
przez przedsiqbiorstwa
ftmkcjonujqce w branzy;

2

Wsp6lne przedsiqwziqcia z roinymi
firmami z braniy.;

inicjuje wsp6lne przedsiqwziqcia
z r6inymi przedsiqbiorstwami
z branzy;

2

Marketing w gastronomii;

planuje i podejmuje dzialania
marketingowe prowadzonej
dzialalnoSci gospodarczej;

2

SUMA

2

16

(JOZ). Jqzyk obcy zawodowy
Efekty ksztalcenia z podstawy
programowej

Nr
TreSci programowe
dzialu

1

Produkty i przepisy kulinarne
Zastawa stolowa

2

W restauracyjnej kuchni

3

Obsluga klienta w lokalu
gastronomicznym

4

Redagowanie tekst6w o tematyce
zawodowej

posluguje siq zasobem Srodkbw
jqzykowych (leksykalnych,
gramatycznych, ortograficznych
oraz fonetycznych),
umozliwiajqcych realizacjq zadah
zawodowych;
interpretuje wypowiedzi
dotyczqce wykonywania
typowych czynnoSci
zawodowych artykulowane
powoli i wyrainie,
w standardowej odmianie jqzyka;
analizuje i interpretuje krbtkie
teksty pisemne dotyczqce
wykonywania typowych
czynnoSci zawodowych;
forrnuluje kr6tkie i zrozumiale
wypowiedzi oraz teksty pisemne
umozliwiajqce komunikowanie
siq w Srodowisku pracy;

Liczba
godzin dla
I11 stopnia.
1

1

1

1

korzysta z obcojqzycznych ir6del
informacji.

SUMA

47

4
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ZESPOL SZKOL RZEMIESLNICZYCH
OSRODEK DOKSZTALCANIA IDOSKONALENIA ZAWODOWEGO

W SZCZECINIE

DOKUMENTACJA PEDAGOGICZNA
NA KURSY ZAWODOWE I- I1 - I11 STOPNIA
W ZAWODZIE:

FRYZJER

NR PROGRAMU 514101/ODiDZ/SZ/2012

SZCZECIN 2012 r.
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Opracowano na podstawie:
-

rozporzqdzenia MEN z dnia 23 grudnia 2011 roku, w sprawie klasyfikacji zawoddw
szkolnictwa zawodowego (Dz.U.2012 poz. 7 z dnia 3 stycznia 2012r)

-

rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie ramowych plandw
nauczania w szkolach publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204 z dnia 22 lutego 2012r.)

- rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie podstawy programowej
ksztalcenia
w zawodach (Dz.U. 2012 poz. 184 z dnia 7 lutego 2012r.)

Dostosowany do potrzeb ksztalcenia mlodocianych pracownikdw z teoretycznych
przedmiotdw zawodowych na kursach zawodowych stopnia I,11, I11 w OSrodku
Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie w zawodzie FRYZJER

Nr programu: 5141011 ODiDZ I

SZ I 2012

Wchodzi w iycie sukcesywnie z dniem 01 wrzeinia 2012 r.

,,Program powstal na podstawie przykladowego programu nauczania zamieszczonego
na stronie internetowej Krajowego Oirodka Wspierania Edukacji Zawodowej i
Ustawicznej http:I/www.koweziu.edu.p1",

-
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OBrodek Doksztatcania i Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej G6rze

PROGRAM NAUCZANIA
przedmiotbw zawodowych realizowanych w OSrodku Doksztalcania i Doskonalenia
Zawodowego opracowany zgodnie z podstawq programowq w oparciu o program nauczania
programu 514101 IS14[OI]/ZSZ/MENiS/2004.06.031 ZSiPKZl2012 dla zasadniczej szkoly
zawodowej w zawodzie :

FRYZJER
Symbol cyfrowy: 514101
Nr programu: 514101 IS14[01]/ZSZ/MENiS/2004.06.031 ZSiPKZl2012
Typ programu - tumusy zawodowe
Rodzaj programy - liniowy
Autorzy programu - mgr inz. Leszek Jastrubczak
- mgr inz. Mariola Kostrzewska
- Agata Ryszewska

Opracowany przez nauczycieli Zespolu Szkol i Placowek Ksztalcenia Zawodowego w
Zielonej Gorze
- mgr inz. Leszek Jastrubczak
- mgr inz. Mariola Kostrzewska
- Agata Ryszewska
Wchodzi w iycie sukcesywnie z dniem 01 wrzeinia 2012r.

Opracowano w OSrodku Doksztalcania i ~oskonalehiaZawodowego w Zespole SzkM
i Placowek Ksztalcenia Zawodowego w Zielonej Gorze zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej ksztalcenia
w zawodach w oparciu o program nauczania 514[01 ]/ZSZ,ENiS/2004.06.03
programu
dla zasadniczej szkoly zawodowej w zawodzie fryzjer.
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PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTALCENIA W ZAWODZIE
Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.
fryzjer 514101
Celem ksztalcenia zawodowego jest przygotowanie uczqcych siq do zycia w warunkach
wspolczesnego Swiata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na
zmieniajqcym siq rynku pracy.
Zadania szkoly i innych podmiotow prowadzqcych ksztalcenie zawodowe oraz spos6b ich
realizacji sq uwarunkowane zmianami zachodzqcymi w otoczeniu gospodarczo-spolecznym,
na ktore wplywajq w szczegolnoSci: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja
procesow gospodarczych i spolecznych, rosnqcy udzial handlu miqdzynarodowego,
mobilnoSC geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologic, a takze wzrost oczekiwan
pracodawcow w zakresie poziomu wiedzy i umiejqtnoSci pracownikow.
W procesie ksztalcenia zawodowego waine jest integrowanie i korelowanie ksztalcenia
ogolnego i zawodowego, w tyrn doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie
ksztalcenia ogolnego, z uwzglqdnieniem nizszych etapow edukacyjnych. Odpowiedni poziom
wiedzy ogolnej powiqzanej z wiedzq zawodowq przyczyni siq do podniesienia poziomu
umiejqtnoici zawodowych absolwentow szkol ksztalcqcych w zawodach, a tyrn samyrn
zapewni in1 mozliwoSC sprostania wyzwaniom zmieniajqcego siq rynku pracy.
W procesie ksztalcenia zawodowego sq podejmowane dzialania wspomagajqce rozwoj
kaidego uczqcego siq, stosownie do jego potrzeb i mozliwoSci, ze szczegolnym
uwzglqdnieniem indywidualnych Sciezek edukacji i kariery, mozliwoSci podnoszenia
poziomu wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu
konczeniu nauki.
Elastycznemu reagowaniu systemu ksztalcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego
otwartoSci na uczenie siq przez cale zycie oraz mobilnoSci edukacyjnej i zawodowej
absolwent6w ma sluzyC wyodrqbnienie kwalifikacji w ramach poszczegolnych zawodow
wpisanych do klasyfikacji zawodow szkolnictwa zawodowego.
1. CELE KSZTALCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoly ksztalcqcej w zawodzie fryzjer powinien by6 przygotowany do
wykonywania nastqpujqcych zadan zawodowych:
1) wykonywania zabiegow pielqgnacyjnych wlosow;

2) wykonywania zabiegow chemicznych wlos6w;

3) wykonywania strzyzenia wlosow;
4) wykonywania stylizacji fi-yzur.
2. EFEKTY KSZTALCENIA
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Do wykonywania wyzej wymienionych zadan zawodowych niezbqdne jest osizgniqcie
zakladanych efektdw ksztalcenia, na ktdre skladajq siq:
1) efekty ksztalcenia wsp6lne dla wszystkich zawoddw;

(BHP). Bezpieczenstwo i higiena pracy
Uczen:
1) rozrdinia pojqcia zwiqzane z bezpieczenstwem i higienq pracy, ochronq przeciwpozarowa,
ochronq Srodowiska i ergonomiq
2) rozrdinia zadania i uprawnienia instytucji oraz sluzb dzialajqcych w zakresie ochrony
pracy i ochrony Srodowiska w Polsce;

3) okreSla prawa i obowiqzki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy;

4) przewiduje zagrozenia dla zdrowia i zycia czlowieka oraz mienia i Srodowiska zwiqane
z wykonywaniem zadan zawodowych;
5) okreSla zagrozenia zwiqzane z wystqpowaniem szkodliwych czynnikdw w Srodowisku
pracy;
6) okreSla skutki oddzialywania czynnikdw szkodliwych na organizm czlowieka;
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiqujqcymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczelistwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;

8) stosuje Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadan
zawodowych;
9) przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce
ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
10) udziela pienvszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrozenia zdrowia i zycia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzialalnoici gospodarczej
Uczen:
1) stosuje pojqcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczqce ochrony danych osobowych oraz
przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
3) stosuje przepisy prawa dotyczqce prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej;

4) rozr6znia przedsiqbiorstwa i instytucje wystqpujqce w braniy i powiqania miqdzy nimi;
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5) analizuje dzialania prowadzone przez przedsiqbiorstwa funkcjonujqce w branzy;
6) inicjuje wsp6lne przedsiqwziqcia z roinymi przedsiqbiorstwami z branzy;
7) przygotowuje dokumentacjq niezbqdnq do uruchomienia i prowadzenia dzialalnoici
gospodarczej;

8) prowadzi korespondencjq zwiqzanq z prowadzeniem dzialalnoici gospodarczej;
9) obsluguje urzqdzenia biurowe oraz stosuje prograrny komputerowe wspomagajqce
prowadzenie dzialalnoici gospodarczej ;
10) planuje i podejmuje dzialania marketingowe prowadzonej dzialalnoici gospodarczej;
11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzialalnoici gospodarczej.

(JOZ). Jezyk obcy ukierunkowany zawodowo
Uczen:
1) posluguje siq zasobem Srodkow jqzykowych (leksykalnych, gramatycznych,
ortograficznych oraz fonetycznych), umozliwiajqcych realizacjq zadan zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotyczqce wykonywania typowych czynnoSci zawodowych
artykulowane powoli i wyrainie, w standardowej odmianie jqzyka;
3) analizuje i interpretuje krotkie teksty pisemne dotyczqce wykonywania typowych
czynnoSci zawodowych;
4) fomluluje krotkie i zrozumiale wypowiedzi oraz teksty pisemne umozliwiajqce
komunikowanie siq w irodowisku pracy;
5) korzysta z obcojqzycznych irodel informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i spoleczne
Uczen:

1) przestrzega zasad kultury i etyki;
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadan;
3) przewiduje skutki podejmowanych dzialan;

4) jest otwarty na zmiany;
5) potrafi radziC sobie ze stresem;
6) aktualizuje wiedzq i doskonali ~~miejqtnoici
zawodowe;
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7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

8) potrafi ponosiC odpowiedzialnoSC za podejmowane dzialania;
9) potrafi negocjowaC warunki porozumien;
10) wspblpracuj e w zespole.
2) efekty ksztalcenia wsp6lne dla zawod6w w ramach obszaru administracyjno-uslugowego,
stanowiqce podbudowq do ksztalcenia w zawodzie lub grupie zawod6w PKZ(A.k);
PKZ(A.k) Umiejetnoici stanowiqce podbudowe do ksztalcenia w zawodach: fryzjer,
technik uslug fryzjerskich
Uczen:
1) sporzqdza szkice i rysunki fryz~u-;
2) sporzqdza rysunki fryzur z zachowaniem proporcji i Swiatlocienia;
3) rozroinia typy budowy glowy i twarzy dzieci oraz osGb doroslych;
4) rozpoznaje rodzaje wlos6w ludzkich oraz okreila ich wlaSciwoSci;

5) charakteryzuje budowq i fizjologiq wlos6w;
6) rozpoznaje uszkodzenia wlos6w;
7) charakteryzuje budowq i funkcje sk6ry;

8) rozroinia zmiany chorobowe na skorze glowy;
9) charakteryzuje preparaty stosowane do zabiegow fryzjerskich;
10) rozpoznaje sprzqt stosowany do wykonywania zabiegow fryzjerskich;
11) rozpoznaje preparaty do wykonywania zabieg6w fryzjerskich;
12) okreila wyposaienie salonu fryzjerskiego;
13) stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadan.
3) efekty ksztalcenia wlakiwe dla kwalifikacji wyodrqbnionej w zawodzie fryzjer opisane
w czqSci 11:
A.19. Wykonywanie zabiegdw fryzjerskich

1. Wykonywanie zabiegdw pielegnacyjnych wlos6w
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1) ocenia stan wlosow i skory glowy;
2) dobiera metody i techniki pielqgnacji wlos6w i sk6ry glowy;
3) organizuje staiiowisko fi-yzjerskie do planowego zabiegu fi-yzjerskiego;
4) okreila wplyw preparat6w pielqgnacyjiiych na wlosy i skbrq glowy;

5) dobiera preparaty do pielqgnacji wlos6w i skory glowy;
6) wykonuje czynnoici mycia wlos6w z zastosowaiiiem r6inych metod i technik;
7) wykonuje zabiegi pielqgnacyjne wlosow i sk6ry glowy;

8) udziela porad z zakresu codziennej pielqgnacji wlosow.

2. Strzyienie wlosciw, formowanie fryzur i ondulowanie
Uczeli:
1) okreila indywidualne cechy urody klienta;

2) przeprowadza rozmowq konsultacyjnq z klientem;
3) dobiera techniki, metody i sposoby strzyzenia wlos6w;
4) dobiera sprzqt fryzjerski do wykonywania zabieg6w strzyzenia;

5) przestrzega zasad podzialu wlos6w na sekcje i separacje do okreilonej linii fryzury;

6) ustala etapy strzyzenia;

7) wykonuje strzyzenie wlosow damskich, mqskich i dzieciqcych;
8) wykonuje strzyzenie zarostu z uwzglqdnieniem ksztaltu twarzy klienta;
9) okreila przeciwwskazania do wykonania zabieg6w ondulacji i prostowania chemicznego
wlos6w;
10) okreila etapy ondulowania i prostowania chemicznego wlos6w;
11) dobiera techniki ondulowania i prostowania chemicznego wlosbw;
12) dobiera preparaty fiyzjerskie do wykonywania zabiegow ondulowania i prostowania
wodnego oraz chemicznego;
13) wykonuje zabiegi ondulowania i prostowania wodnego oraz chemicznego;
14) okreila sposoby korygowania blqd6w podczas strzyzenia i ondulowania wlos6w;
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15) dobiera preparaty do pielqgnacji wlos6w po chemicznych zabiegach fiyzjerskich;
16) wykonuje fi-yzuryokolicznoiciowe;
17) okreila przeciwwskazania do zabiegu zagqszczania i przedluzania wlos6w;
18) wykonuje zagqszczanie i przedluianie wlosbw.

3. Zmiana koloru wZos6w
Uczen:
1) okreila metody i techniki rozjainiania i koloryzacji wlos6w;

2) okreila wplyw zabiegow rozjainiania i koloryzacji wlos6w na strukturq i wyglqd wlos6w;
3) dobiera preparaty fi-yzjerskie do rozjahiania i koloryzacji wlosow;
4) dobiera kolor wlos6w do cech indywidualnych urody oraz fiyzury klienta;
5) dobiera techniki rozjainiania i koloryzacji wlos6w;
6) sporzqdza mieszaniny preparatbw do rozjainiania i koloryzacji wlos6w;
7) wykonuje zabiegi koloryzacji i rozjainiania wlos6w;

8) wykonuje korektq koloru.
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Przedmioty
zawodowe
obowiqzujqce
I stopien
Lp.
na kursach zawodowych
4 tYg.
32
1. Higiena
44
2. Materialy fiyzjerskie
----3. Stylizacja
60
4. Technologia fiyzjerstwa
----5. Podstawy
dzialalnoSci
zawodowej
----6. Jqzyk obcy zawodowy
4
7. Godziny
do
dyspozycji
wychowawcy
140
Razem godzin

I1 stopie~i I11 stopien
4 tYg.
4 tYg.
----------------56
52
64
80
----16

-----

Razem godzina
w okresie
ksztalcenia
32
44
108
204
16

4

4
4

4
12

140

140

420

I HIGIENA

1. rozroinia pojqcia zwiqzane z bezpieczenstwem i higienq pracy, ochronq
przeciwpozarow% ochronq Srodowiska i ergonomiq
2. okreSla prawa i obowiqzki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy; przewiduje zagrozenia dla zdrowia i zycia czlowieka oraz mienia
i Srodowiska zwiqzane z wykonywaniem zadari zawodowych;
3. okreSla zagrozenia zwiqzane z wystqpowaniem szkodliwych czynnik6w w Srodowisku
pracy;
4. okreSla skutki oddziakywania czynnik6w szkodliwych na organizm czlowieka;
5. stosuje Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadari
zawodowych;
6. przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa
dotyczqce ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
7. udziela pienvszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagroienia zdrowia i zycia.
8. przestrzega zasad kultury i etyki;
9. przewiduje skutki podejmowanych dzialari;
10. jest otwarty na zmiany;
11. aktualizuje wiedzq i doskonali urniejqtnogci zawodowe;
12. przestrzega tajemnicy zawodowej;
13. potrafi ponosiC odpowiedzialnoSC za podejmowane dzialania;
14. rozpoznaje rodzaje wlosbw ludzkich oraz okreSla ich wkaSciwoSci;
15. charakteryzuje budowq i fizjologiq wkosow;
16. rozpoznaje uszkodzenia wkosbw;
17. charakteryzuje budowq i M c j e sk6ry;
18. rozr6inia zmiany chorobowe na sk6rze glowy;
19. ocenia stan wlos6w i sk6ry glowy;
20. ustala etapy strzyzenia;
21. okreSla etapy ondulowania i prostowania chemicznego wlos6w;
22. okreSla wplyw zabieg6w rozjainiania i koloryzacji wlos6w na strukturq i wyglqd
wlos6w;
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I1

.

MATERIALY FRYZJESRKIE

1. przewiduje zagrozenia dla zd~owiai zycia czlowieka oraz mienia i Srodowiska
zwiqzane z wykonywaniem zadah zawodowych;
2. okreila zagrozenia zwiqzane z wystqpowaniem szkodliwych czynnik6w w h-odowisku
pracy;
3. okreSla skutki oddzialywania czynnik6w szkodliwych na organizm czlowieka;
4. stosuje Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadan
zawodowych;
5. przestrzega zasad kultury i etyki;
6. przewiduje skutki podejmowanych dzialab;
7. jest otwarty na zmiany;
8. aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnoici zawodowe
9. przestrzega tajernnicy zawodowej;
10. potrafi ponosiC odpowiedzialnoSC za podejmowane dzialania
11. charakteryzuje preparaty stosowane do zabieg6w fryzjerskich
12. charakteryzuje budowq i fizjologiq wlos6w;
13. rozpoznaje preparaty do wykonywania zabieg6w fryzjerskich;
14. okreSla wplyw preparat6w pielqgnacyjnych na wlosy i sk6rq glowy;
15. dobiera preparaty do pielqgnacji wlos6w i sk6ry glowy;
16. okreSla przeciwwskazania do wykonania zabiegdw ondulacji i prostowania
chemicznego wlosbw;
17. dobiera preparaty fryzjerskie do wykonywania zabieg6w ondulowania i prostowania
wodnego oraz chemicznego;
18. dobiera preparaty do pielqgnacji wlos6w po chemicznych zabiegach fryzjerskich;
19. okreSla metody i techniki rozjainiania i koloryzacji wlos6w;
20. okreSla wplyw zabieg6w rozjaSniania i koloryzacji wlos6w na struktwq i wyglqd
wlos6w;
21. dobiera preparaty fryzjerskie do rozjainiania i koloryzacji wlosow;
22. sporzqdza mieszaniny preparatow do rozjainiania i koloryzacji wlos6w;
111. STYLIZACJA
1. przestrzega zasad kultury i etyki;
2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadah;
3. przewiduje skutki podejmowanych dzialab;
4. jest otwarty na zmiany;
5. aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnoSci zawodowe;
6. przestrzega tajemnicy zawodowej;
7. potrafi ponosiC odpowiedzialnoSC za podejmowane dzialania;
8. wsp6lpracuje w zespole.
9. sporzqdza szkice i rysunki fryzw;
10. sporzqdza rysunki fryzur z zachowaniem proporcji i Swiatlocienia;
11. rozr6znia typy budowy glowy i twarzy dzieci oraz os6b doroslych;
12. okreSla wyposazenie salonu fryzjerskiego;
13. stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadan.
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14. okreSla indywidualne cechy urody klienta;
15. przeprowadza rozmowq konsultacyjnq z klientem;
16. przestrzega zasad podzialu wlos6w na sekcje i separacje do okreSlonej linii fryzury;
17. dobiera kolor wlos6w do cech indywidualnych urody oraz fryzury klienta;
18. dobiera techniki rozja6niania.i koloryzacji wlosow
19. wykonuje korektq koloru.
20. okreila metody i techniki rozjaSniania i koloryzacji wlosbw;

1V.TECHNOLOGIA FRYZJERSKA
1. rozr6inia pojqcia zwiqane z bezpieczenstwem i higienq pracy, ochronq
przeciwpozarowa, ochronq Srodowiska i ergonomiq
2. okreila zagrozenia zwiqzane z wystqpowaniem szkodliwych czynnikow w Srodowisku
pracy;
3. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiqujqcymi wymaganiami ergonomii,
przepisarni bezpieczelistwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony
Srodowiska;
4. stosuje Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania z a d ~
zawodowych;
5. przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa
dotyczqce ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
6. przestrzega zasad kultury i etyki;
7. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji z a d ~ ;
8. przewiduje skutki podejmowanych dzialh;
9. jest otwarty na zmiany;
10. potrafi radziC sobie ze stresem;
11. aktualizuje wiedzq i doskonali urniejqtnoSci zawodowe;
12. przestrzega tajernnicy zawodowej;
13. potrafi ponosiC odpowiedzialnoSC za podejmowane dzialania;
14. wsp6lpracuje w zespole.
15. sporzqdza szkice i rysunki fryzur;
16. rozr6inia typy budowy glowy i twarzy dzieci oraz osdb doroslych;
17. rozpoznaje rodzaje wlosow ludzkich oraz okreSla ich wlaSciwoSci;
18. charakteryzuje budowq i fizjologiq wlos6w;
19. rozpoznaje uszkodzenia wlosow;
20. charakteryzuje budowq i funkcje sk6ry;
21. rozr6inia zmiany chorobowe na skorze glowy;
22. charakteryzuje preparaty stosowane do zabiegow fi-yzjerskich;
23. rozpoznaje sprzqt stosowany do wykonywania zabiegow fryzjerskich;
24. rozpoznaje preparaty do wykonywania zabiegow fiyzjerskich;
25. okreSla wyposazenie salonu fryzjerskiego;
26. stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadan.
27. ocenia stan wlos6w i skory glowy;
28. dobiera metody i techniki pielqgnacji wlos6w i skory glowy;
29. organizuje stanowisko fiyzjerskie do planowego zabiegu fryzjerskiego;
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30. okreSla wplyw preparatow pielqgnacyjnych na wlosy i sk6rq glowy;
3 1. dobiera preparaty do pielqgnacji wlosow i sk6ry glowy;
32. wykoiiuje czynnoici mycia wlos6w z zastosowaniem roinych metod i technik;
33. udziela porad z zakresu codziennej pielqgnacji wlos6w.
34. przeprowadza rozmowq konsultacyjnq z klientem;
35. dobiera techniki, metody i sposoby strzyzenia wlosbw;
36. dobiera sprzqt fiyzjerski do wykonywania zabieg6w strzyzenia;
37. przestrzega zasad podzialu wlos6w na sekcje i separacje do okreilonej linii fi-yzury;
38. ustala etapy strzyzenia;
39. okreSla przeciwwskazania do wykonania zabiegow ondulacji i prostowania
chemicznego wlosow;
40. okreila etapy ondulowania i prostowania chemicznego wlos6w;
41. dobiera techniki ondulowania i prostowania chemicznego wlosow;
42. dobiera preparaty fiyzjerskie do wykonywania zabieg6w ondulowania i prostowania
wodnego oraz chemicznego;
43. okreSla sposoby korygowania blqd6w podczas strzyzenia i ondulowania wlosow;
44. dobiera preparaty do pielqgnacji wlosow po chemicznych zabiegach fiyzjerskich;
45. okreSla przeciwwskazania do zabiegu zagqszczania i przedluzania wlosow;
46. okreSla metody i techniki rozjainiania i koloryzacji wlos6w;
47. okreila wplyw zabieg6w rozjadniania i koloryzacji wlos6w na strukturq i wyglqd
wlos6w;
48. dobiera preparaty fryzjerskie do rozjainiania i koloryzacji wlos6w;
49. dobiera techniki rozjainiania i koloryzacji wlos6w;
50. sporzqdza mieszaniny preparatow do rozjainiania i koloryzacji wlos6w;

V PODSTAWY DZIA~ALNOSCIZAWODOWEJ
1. stosuje pojecia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczqce ochrony danych osobowych
oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
3. stosuje przepisy prawa dotyczqce prowadzenia dzialalnoici gospodarczej;
4. rozr6inia przedsiqbiorstwa i instytucje wystqpujqce w braniy i p o w i ~ a n i amiqdzy
nimi;
5. analizuje dzialania prowadzone przez przedsiqbiorstwa funkcjonujqce w branzy;
6. inicjuje wspolne przedsiqwziqcia z r6inymi przedsiqbiorstwami z branzy;
7. przygotowuje dokumentacjq niezbqdnq do uruchomienia i prowadzenia dzialalnoici
8. prowadzi korespondencjq zwiwanq z prowadzeniem dzialalnoici gospodarczej;
9. obsluguje urzqdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagajqce
prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej;
10. planuje i podejmuje dzialania marketingowe prowadzonej dzialalnoici gospodarczej;
11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzialalnoSci gospodarcze
12. przestrzega zasad kultury i etyki;
13.jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadsui;
14. przewiduje skutki podejmowanych dzialan;
15. potrafi radziC sobie ze stresem;
16. potrafi ponosiC odpowiedzialnoSC za podejmowane dzialania;
17. potrafi negocjowaC warunki porozurnien;
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VI WZYK OBCY ZAWODOWY
1. poshguje siq zasobem Srodkow jqzykowych (leksykalnych, gramatycznych,
ortograficznych oraz fonetycznych), umozliwiajqcych realizacjq zadah zawodowych;
2. interpretuje wypowiedzi dotyczqce wykonywania typowych czynnoSci zawodowych
artykulowane powoli i wyrainie, w standardowej odrnianie jqzyka;
3. analizuje i interpretuje krotkie teksty pisernne dotycqce wykonywania typowych
czynnoSci zawodowych;
4. formuluje krotkie i zrozurniale wypowiedzi oraz teksty pisemne umozliwiajqce
komunikowanie siq w Srodowisku pracy;
5. korzysta z obcojqzycznych irodel informacji.
6. przestrzega zasad kultury i etyki;
7. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadah;
8. potrafi radziC sobie ze stresem;
9. aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnoici zawodowe;
10. potrafi negocjowaC warunki porozumien;
11. wspolpracuje w zespole

VII PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

1. rozroinia pojqcia zwiqane z bezpieczenstwem i higiena, pracy, ochronq
przeciwpozarowg ochronq Srodowiska i ergonomia;
2. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiqzujqcymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony
Srodowiska;
3. stosuje Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadah
zawodowych;
4. przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa
dotyczqce ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
5. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrozenia zdrowia i zycia.
6. przestrzega zasad kultury i etyki;
7. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadan;
8. przewiduje skutki podejmowanych dzialah;
9. jest otwarty na zmiany;
10. potrafi radzik sobie ze stresem;
11. aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnoSci zawodowe;
12. przestrzega tajernnicy zawodowej;
13. potrafi ponosik odpowiedzialnoSk za podejmowane dzialania;
14. potrafi negocjowak warunki porozumien;
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15. wsp6lpracuje w zespole.
16. rozr6inia typy budowy glowy i twarzy dzieci oraz os6b doros~ych;
17. rozpoznaje rodzaje wlos6w ludzkich oraz okreila ich wlaiciwoici;
18. charakteryzuje budowq i fizjologiq wlosow;
19. rozpoznaje uszkodzenia wlos6w;
20. charakteryzuje budowq i fimkcje skory;
21. rozr6znia zmiany chorobowe na sk6rze glowy;
22. charakteryzuje preparaty stosowane do zabieg6w fryzjerskich;
23. rozpoznaje sprzqt stosowany do wykonywania zabiegow fiyzjerskich;
24. rozpoznaje preparaty do wykonywania zabiegow fi-yzjerskich;
25. okreila wyposazenie salonu fi-yzjerskiego;
26. stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadan.
27. ocenia stan wlos6w i sk6ry glowy;
28. dobiera metody i techniki pielqgnacji wlos6w i sk6ry glowy;
29. organizuje stanowisko fryzjerskie do planowego zabiegu fryzjerskiego;
30. okreila wplyw preparat6w pielqgnacyjnych na wlosy i sk6rq glowy;
3 1. dobiera preparaty do pielqgnacji wlos6w i sk6ry glowy;
32. wykonuje czynnoici mycia wlos6w z zastosowaniem r6inych metod i technik;
33. wykonuje zabiegi pielqgnacyjne wlos6w i skory glowy;
34. udziela porad z zakresu codziennej pielqgnacji wlos6w.
35. okreila indywidualne cechy urody klienta;
36. przeprowadza rozniowq konsultacyjnqz klientem;
37. dobiera techniki, metody i sposoby strzyzenia wlos6w;
38. dobiera sprzqt fryzjerski do wykonywania zabiegow strzyienia;
39. przestrzega zasad podzialu wlos6w na sekcje i separacje do okreglonej linii frymry;
40. ustala etapy strzyzenia;
41. wykonuje strzyzenie wlosow damskich, mqskich i dzieciqcych;
42. wykonuje strzyzenie zarostu z uwzglqdnieniem ksztaltu twarzy klienta;
43. okreila przeciwwskazania do wykonania zabieg6w ondulacji i prostowania
chemicznego wlosow;
44. okreila etapy ondulowania i prostowania chemicznego wlos6w;
45. dobiera techniki ondulowania i prostowania chemicznego wlos6w;
46. dobiera preparaty fryzjerskie do wykonywania zabiegow ondulowania i prostowania
wodnego oraz chemicznego;
47. wykonuje zabiegi ondulowania i prostowania wodiiego oraz chemicznego;
48. okregla sposoby korygowania blqdow podczas strzyzenia i ondulowania wlosbw;
49. dobiera preparaty do pielqgnacji wlos6w po chemicznych zabiegach fryzjerskich;
50. wykonuje fi-yzury okoliczno~ciowe;
5 1. okreila przeciwwskazania do zabiegu zageszczania i przedluzania wlos6w;
52. wykoiiuje zagqszczanie i przedluzanie wlos6w.
53. okreila metody i techniki rozjainiania i koloryzacji wlos6w;
54. okregla wplyw zabieg6w rozjainiania i koloryzacji wlos6w na strukturq i wyglqd
wlos6w;
55. dobiera preparaty fryzjerskie do rozjainiania i koloryzacji wlos6w;
56. dobiera kolor w~osowdo cech indywidualnych urody oraz frymry klienta;
57. dobiera techniki rozjainiania i koloryzacji wlos6w;
58. sporzqdza mieszaniny preparatow do rozjainiania i koloryzacji wlos6w;
59. wykonuje zabiegi koloryzacji i rozjainiania wlos6w;
60. wykonuje korektq koloru.
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3. WARUNKI REALIZACJI KSZTALCENIA W ZAWODZIE
Szkola podejmujqca ksztalcenie w zawodzie fryzjer powinna posiadaC nastqpujqce
pomieszczenia dydaktyczne:
1) pracowniq fryzjerskq wyposaionq w: stanowiska fryzjerskie obejmujqce konsolq, lustro,
fotel (jedno stanowisko dla dwoch uczniow), myjniq fryzjerskq oraz sprzqt fi-yzjerski: aparaty
(promienniki, aparaty do sterylizacji i dezynfekcji sprzqtu, suszarki helmowe i rqczne,
prostownice, karbownice, lokowki r6znej gruboSci, aparat do diagnozy stanu wlosow),
narzqdzia (nozyce klasyczne i specjalistyczne, narzqdzia brzytwopodobne, zestaw grzebieni
i szczotek); przybory i akcesoria fryzjerskie (do farbowania, do ondulowania wodnego,
ondulowania chemicznego); Srodki dydaktyczne z zakresu strzyzenia wlosow i modelowania
fryzur oraz z zakresu nauki o fryzurach stosowanych w r6inych okresach historycznych;
stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostqpem do Internetu, stanowiska komputerowe
(jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery (po jednym urzqdzeniu na cztery
stanowiska komputerowe), pakiet program6w biurowych, programy komputerowe dobierania
fryzur, projektor multimedialny; bieliznq fryzjersk~zabiegowq i ochronna;

2) pracowniq technologicznq wyposaionq w: treningowe glowki fi-yzjerskie ze statywem,
zestaw grzebieni, walki siatkowe do ondulowania wodnego, walki plastikowe do ondulowania
chemicznego.
Ksztalcenie praktyczne moie odbywaC siq w: pracowniach szkolnych, plac6wkach
ksztalcenia praktycznego oraz zakladach lub salonach fryzjerskich.

5. MOZLIWOSCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI
W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTALCENIA OKRESLONEGO
w KLASYFIKACJI ZAWODOW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
Absolwent szkoly ksztalcqcej w zawodzie fryzjer po potwierdzeniu kwalifikacji A. 19.
Wykonywanie zabiegbw fryzjerskich moie uzyskaC dyplom potwierdzajqcy kwalifikacje
w zawodzie technik uslug fryzjerskich po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.23.
Projektowanie fryzur oraz uzyskaniu wyksztalcenia Bredniego.
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Z E S P O ~S Z K O ~RZEMIESLNICZYCH
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Opracowano na podstawie:
rozporzqdzenia MEN z dnia 23 grudnia 2011 roku, w sprawie klasyfikacji zawod6w
szkolnictwa zawodowego (Dz.U.2012 poz. 7 z dnia 3 stycznia 2012r)
rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie ramowych plan6w
nauczania w szkolach publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204 z dnia 22 lutego 2012r.)
rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie podstawy programowej
ksztalcenia w zawodach (Dz.U. 2012 poz. 184 z dnia 7 lutego 2012r.)

Opracowano w OSrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szk6l
i Plac6wek Ksztalcenia Zawodowego w Zielonej G6rze zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej
ksztatcenia w zawodach

Autorzy programu -

mgr inz. Leszek Jastrubczak
mgr inz. Mariola Kostrzewska
mgr inz. Artur SzczeSniak
mgr inz. Aurelia Kuchczyriska

1

TYP PROGRAMU: PRZEDMIOTOWY

2.

RODZAI PROGRAMU: LINIOWY

3.

PODSTAWY PRAWNE KSZTAICENIA ZAWODOWEGO

Dostosowany do potrzeb ksztalcenia mlodocianych pracownikbw z teoretycznych
przedmiotow zawodowych na kursach zawodowych stopnia I, 11, I11 w OSrodku
Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Szcze~inie w zawodzie SPRZEDAWCA
522301
Nr programu: 522301 I ODiDZ 1 SZ 1 2012

Wchodzi w Zycie sukcesywnie z dniem 02 wtzeknia 2022 r.
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Cele ksztalcenia w zawodzie
Absolwent szkoly ksztalcqcej w zawodzie sprzedawca powinien by6 przygotowany do
wykonywania nastqpujqcych zadan zawodowych:
1) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towardw do sprzedazy;
2) wykonywania prac zwiqzanych z obslugq klientdw oraz realizacjq transakcji kupna
i sprzedaiy;
1. Warunki realizacji ksztalcenia w zawodzie
Szkola podejmujqca ksztalcenie w zawodzie sprzedawca powinna posiadaC pracowniq
organizowania i prowadzenia sprzedaiy, wyposazonq w:
a) stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostqpem do Internetu;
b) stanowiska komputerowe dla ucznidw (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki,
skanery (po jednym urzqdzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programdw
biurowych, projektor multimedialny;
c) stanowiska prowadzenia sprzedaiy (jedno stanowisko dla dwdch ucznidw), obejmujqce:
komputer z podlqczeniem do drukarki sieciowej, z oprogramowaniem do obslugi sprzedazy
i gospodarki magazynowej, urzqdzenia do rejestrowania sprzedazy, urzqdzenia do
przechowywania, eksponowania, transportu i znakowania towarbw, atrapy towardw,
materialy do pakowania towardw, przyrzqdy do kontroli jakoici i warunkow przechowywania
towardw oraz do okreilania masy i wielkoSci towardw, druki dokumentdw dotyczqcych
organizacji i prowadzenia sprzedazy, instrukcje obslugi urzqdzen.
Ksztalcenie praktyczne moze odbywaC siq w: pracowniach szkolnych, placdwkach
ksztalcenia praktycznego oraz przedsiqbiorstwach handlowych stanowiqcych potencjalne
miejsca zatrudnienia absolwentdw szkdl ksztalcqcych w zawodzie.

2. Moiliwoici uzyskania dodatkowych moiliwoici w ramach danego obszaru
ksztalcenia
Absolwent szkoly ksztalcqcej w zawodzie sprzedawca po potwierdzeniu kwalifikacji A.18.
Prowadzenie sprzedazy moze uzyskaC dyplom potwierdzajqcy kwalifikacje w zawodzie
technik handlowiec po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A. 22. Prowadzenie dziatalnoSci
handlowej lub w zawodzie technik ksiqgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji
A. 21. Prowadzenie dziatalnos'ci informacyjno-bibliograJicznej oraz uzyskaniu wyksztalcenia
Sredniego.
PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAECENIA W ZAWODZIE
Celem .ksztalcenia zawodowego jest przygotowanie uczqcych siq do zycia w warur~kach
wspdlczesnego Swiata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na
zmieniajqcym siq rynku pracy.
Zadania szkoly i innych podmiotdw prowadzqcych ksztalcenie zawodowe oraz sposdb ich
realizacji sq uwarunkowane zmianami zachodzqcymi w otoczeniu gospodarczo-spolecmym,
na ktdre wplywajq w szczegdlnoici: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja
procesow gospodarczych i spolecznych, rosnqcy udzial handlu miqdzynarodowego,
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mobilnoSC geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologic, a t a k e wzrost oczekiwslli
pracodawc6w w zakresie poziomu wiedzy i urniejqtnoSci pracownikow.

W procesie ksztalcenia zawodowego waine jest integrowanie i korelowanie ksztalcenia
og6lnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie
ksztalcenia ogolnego, z uwzglqdnieniem nizszych etap6w edukacyjnych. Odpowiedni poziom
wiedzy ogolnej powiqzanej z wiedzq zawodowq przyczyni siq do podniesienia poziomu
~uniejqtnoSci zawodowych absolwentow szk61 ksztalcqcych w zawodach, a tym samym
zapewni im mozliwoSC sprostania wyzwaniom zmieniajqcego siq rynku pracy.
W procesie ksztalcenia zawodowego sq podejmowane dzialania wspomagajqce rozw6j
kaidego uczqcego siq, stosownie do jego potrzeb imozliwoSci, ze szczegblnym
uwzglqdnieniem indywidualnych Scieiek edukacji i kariery, moiliwoSci podnoszenia
poziomu wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu
konczeniu nauki.
Elastycznemu reagowaniu systemu ksztalcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego
otwartoSci na uczenie siq przez cale zycie oraz mobilnoSci edukacyjnej i zawodowej
absolwentow ma sluiyC wyodrqbnienie kwalifikacji w ramach poszczegolnych zawod6w
wpisanych do klasyfikacji zawoddw szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTALCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoly ksztalcqcej w zawodzie sprzedawca powinien by6 przygotowany do
wykonywania nastqpujqcych zadah zawodowych:
1) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarow do sprzedaiy;
2) wykonywania prac zwiqzanych z obslugq klientow oraz realizacjq transakcji kupna
i sprzedaiy;
2. EFEKTY KSZTALCENIA
Do wykonywania wyiej wymienionych zadah zawodowych niezbqdne jest osiqgniqcie
zakladanych efekt6w ksztalcenia, na kt6re skladajq siq:

1) efekty ksztalcenia wspdlne dla wszystkich zawoddw;
(BHP): Bezpieczenstwo i higiena pracy
Uczen:

1) rozr6inia pojqcia zwiqzane z bezpieczenstwem i higienq pracy, ochronq przeciwpoiarowq,
ochronq 5rodowiska i ergonomisl;
2) rozr6inia zadania i uprawnienia instytucji oraz s l a b dzialajqcych w zakresie ochrony
pracy i ochrony Srodowiska w Polsce;
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3) okreSla prawa i obowiqki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy;
4) przewiduje zagrozenia dla zdrowia i zycia czlowieka oraz mienia i Srodowiska zwiqane
z wykonywaniem zadan zawodowych;
5) okreSla zagrozenia zwiqzane z wystqpowaniem szkodliwych czynnikow w Srodowisku
pracy;
6) okreSla skutki oddzialywania czynnikow szkodliwych na organizm czlowieka;
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowivujqcymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
8) stosuje Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadaft
zawodowych;
9) przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce
ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
10) udziela pienvszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrozenia zdrowia i zycia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzialalnoici gospodarczej
Uczen:
1) stosuje pojqcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczqce ochrony danych osobowych oraz
przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
3) stosuje przepisy prawa dotyczqce prowadzenia dzialalnoici gospodarczej;
4) rozroinia przedsiqbiorstwa i instytucje wystqpujqce w branzy i powiqzania miqdzy nimi;
5) analizuje dzialania prowadzone przez przedsiqbiorstwa funkcjonujqce w branzy;
6) inicjuje wsp6lne przedsiewziqcia z roinymi przedsiebiorstwami z branzy;
7) przygotowuje dokumentacjq niezbqdnq do uruchomienia i prowadzenia dzialalnoSci
gospodarczej;
8) prowadzi korespondencjq zwiqzanq z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej;
9) obsluguje urzqdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagajqce
prowadzenie dzialalnoici gospodarczej;
10) planuje i podejmuje dzialania marketingowe prowadzonej dziaialnoSci gospodarczej;
11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzialalnoici gospodarczej.
(JOZ). Jezyk obcy ukierunkowany zawodowo

Uczen:
1) posluguje siq zasobem Srodkow jqzykowych (leksykalnych, gramatycznych,
ortograficznych oraz fonetycznych), umozliwiajqcych realizacjq zadan zawodowych;
2) interpretuje wypowiedzi dotyczqce wykonywania typowych czynnoSci zawodowych
artykulowane powoli i wyrainie, w standardowej odmianie jqzyka;
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3) analizuje i interpretuje krotkie teksty pisemne dotyczqce wykonywania typowych
czynnoSci zawodowych;
4) formuluje kr6tkie i zrozurniale wypowiedzi oraz teksty pisenlne umozliwiajqce
komunikowanie sic w Srodowisku pracy;
5) korzysta z obcojqzycznych tr6del informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i spoleczne

Uczen:
1) przestrzega zasad kultury i etyki;
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadari;
3) przewiduje skutki podejmowanych dzialah;
4) jest otwarty na zmiany;
5) potrafi radziC sobie ze stresem;
6) aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtiioSci zawodowe;
7) przestrzega tajernnicy zawodowej;PNZ
8) potrafi ponosib odpowiedzialnoSC za podejmowane dzia1ania;PNZ
9) potrafi negocjowab warunki porozumien;PNZ
10) wsp6lpracuje w zespole.PNZ
Powyisze efekty sg realizowane na kaidym przedmiocie obowiazkowvm.

2) efekty ksztalcenia wspblne dla zawodo'w w ramach obszaru administracyjno-uslugowego
stanowiqce podbudowe do ksztalcenia w zawodzie lub grupie zawodo'w PKZ(A.j);
PKZ(A.j) Umiejetnoici stanowiqce podbudowe do ksztalcenia w zawodach: sprzedawca,
technik handlowiec, technik ksiegarstwa, technik uslug pocztowych i finansowych
Uczen:
1) posluguje siq terminologiq z zakresu towaroznawstwa;
2) klasyfikuje towary wedlug okreilonych kryteribw;
3) przestrzega zasad magazynowania, przechowywania i transportu towar6w;
4) przestrzega norm towarowycli oraz norm jakoSci dotyczqce przechowywania i konsenvacji
towar6w;
5) przestrzega zasad odbioru towar6w;
6) rozr6inia rodzaje opakowan towar6w;
7) przestrzega zasad pakowania i oznakowania towar6w;
8) przestrzega zasad gospodarki opakowaniarni;
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9) stosuje przepisy prawa dotyczqce praw konsumenta;
10) przestrzega procedur postepowania reklamacyjnego;
11) okreila znaczenie marketingu w dzialalnoSci reklamowej oraz rozr6inia jego elementy;
12) sporzqdza dokumenty zwiqzane z wykonywanq pracq
13) stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadati.
3) efekty ksztaicenia wlaSciwe dla kwalzpkacji wyodrgbnionej w zawodzie sprzedawca
opisane w czgSci ZI:

A.18. Prowadzenie spnedaiy
1. Organizowanie spnedaiy

I) przestrzega zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towar6w;
2) dokonuje iloiciowej i jakoiciowej kontrili towar6w przeznaczonych do sprzedaiy;
3) przestrzega zasad ustalania cen towar6w;
4) oznakowuje towary przestrzegajqc zasad ustalonych w punkcie sprzedaiy;
5) stosuje metody i formy prezentacji towar6w;
6 ) informuje klient6w indywidualnych i instytucjonalnych o ofercie sprzedazowej;
7) okreila forrny transportu wewnqtrznego i magazynowania towar6w;
8) przestrzega norm towarowych oraz norm jakoSci, dotyczqcych konsenvacji produkt6w
i przechowywania towar6w;
9) obshguje urzqdzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy;
10) przestrzega zasad przygotowania towar6w do sprzedazy;
11) przestrzega zasad rozmieszczania towar6w w magazynie i w sali sprzedazowej;
12) prowadzi racjonalnq gospodarkq opakowaniami;
13) stosuje przepisy prawa o odpowiedzialnoSci materialnej;
14) zabezpiecza towary przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieza;
15) przeprowadza inwentaryzacje towar6w.
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2. Sprzedai towarhw
--

-

Uczeii:
1) charakteryzuje asortyrnent towar6w do sprzedaiy;
2) przestrzega zasad obshgi klienta w r6inych formach sprzedaiy;
3) stosuje r6ine formy i techniki sprzedaiy;
4) okreila rodzaje zachowari klientbw;
5) przestrzega zasad prowadzenia rozrnowy sprzedaiowej;
6) udziela informacji o towarach i warunkach sprzedaiy;
7) prezentuje ofertq handlowa;
8) realizuje zambwienia klient6w w r6inych formach sprzedaiy;
9) dokonuje inkasa nale-oici oraz rozliczen finansowych;
10) zabezpiecza i odprowadza utarg;
11) wykonuje czynnoici zwiqzane z pakowaniem, wydawaniem oraz odbiorem towaru;
12) obsluguje urzqdzenia technicme stosowane na stanowiskach pracy;
13) sporzqdza dokumenty potwierdzajqce sprzedai towarbw;
14) stosuje przepisy prawa dotyczqce p o d a h VAT;
15) stosuje przepisy prawa dotyczqce praw konsumenta;
16) przestrzega procedur dotyczqcych przyjmowania i rozpatrywania reklamacji.
Kwalifikacia: K1 Prowadzenie spnedaiv
Lp. Przedmioty zawodowe I stopien
obowip-ujqce na
kursach zawodowych. 4 tYg.

I1 stopien

I11 stopien

4 tYg.

4 tYg.

Razem
godziny w
cyklu
ksztdcenia

razem Suma

Tyg.

razem

Tyg

razem

Tyg.

1 Organizacja sprzedaiy

12

48

13

52

8

32

132

2

8

32

8

32

8

32

96

3 Towaromawstwo

11

44

13

52

13

52

148

4

3

12

.

.-

-

12

5 Podstawy dzialalnoici
zawodowej

-

1

-

-

4

16

16

6 Jqzyk obcy zawodowy

-

-

-

-

1

4

4

Godziny do dyspozycji
wychowawcy

1

4

1

4

1

4

12

35

140

35

140

35

140

420

Pmedmioty

7

Sprzedai towar6w

Bezpieczefistwo i higiena
Pracy

Razem godziny

,
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(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzialalnoici gospodarczej
Podstawy dzialalnoici zawodowej

TreSci programowe
Nr
dzialu
1

2

Podstawowe pojqcia
gospodarki rynkowej;

Dokumenty dotyczqce
zatrudnienia;

Efekty ksztalcenia z podstawy programowej

stosuje pojqcia z obszaru funkcjonowania
go~podarkirynkoLej;
rozroinia zadania i uprawnienia instytucji
oraz sWb dzialajqcych w zakresie ochrony
pracy i ochrony Srodowiska w Polsce;
przygotowuje dokumentacjq niezbqdna, do
uruchomienia i prowadzenia dzidalnoSci
gospodarczej;

Liczba
godzin dla
111 stopnia.
2

2

prowadzi korespondencjq zwivana,
z prowadzeniem dzialalnoici gospodarczej;

3

obsluguje urzqdzenia biurowe oraz stosuje
programy komputerowe wspomagajqce
prowadzenie dzialalnoici gospodarczej;
stosuje przepisy prawa dotyczqce
Podejmowanie i
prowadzenie dzialalnoici prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej;
gospodarczej;
przygotowuje dokumentacjq niezbqdna, do
uruchomienia i prowadzenia dzialalnoSci
gospodarczej;
stosuje przepisy prawa pracy, przepisy
prawa dotyczqce ochrony danych
osobowych oraz przepisy prawa
podatkowego i prawa autorskiego;
optyrnalizuje koszty i przychody
prowadzonej dzialalnoici gospodarczej.
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2

4

Prawa i obowiqzki
pracownika i
pracodawcy;

stosuje przepisy prawa pracy, przepisy
prawa dotyczqce ochrony danych
osobowych or= przepisy prawa
podatkowego i prawa autorskiego;

2

okreSla prawa i obowiqzki pracownika oraz
pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy;

5
-

Przedsiqbiorstwa i ich
znaczenie na rynku
ekonomicznym;

okreSla zagrozenia zwizgane
z wystqpowaniem szkodliwych czynnikow
w Srodowisku pracy;
rozroinia przedsiqbiorstwa i instytucje
wystqpujqce w b r a y i powiqzania miqdzy
nimi;

6

Zasady Eunkcjonowania
przedsiqbiorstw ;

analizuje dzialania prowadzone przez
przedsiqbiorstwa funkcjonujqce w bran@;

7

Wsp6lne przedsiqwziqcia inicjuje wspolne przedsiqwziqcia z roinymi
przedsiqbiorstwami z braniy;
z rciinymi firmami z
braniy.;

8

Marketing w handlu;

planuje i podejmuje dzialania marketingowe
prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej;
SUMA

2

2

2

2

16

(JOZ). Jezyk obcy ukierunkowany zawodowo
Nr
TreSci programowe
dziah

Efekty ksztalcenia z podstawy
programowej

Liczba
godzin dla
I11 stopnia.

poshguje siq zasobem Srodkow
jqzykowych (leksykalnych,
gramatycznych, ortograficznych
oraz fonetycznych),
umozliwiajqcych realizacjq zadah
zawodowych;

1

Q

-

1

Produkty i przepisy handlowe
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2

W handlu

3

Obsluga klienta w lokalu sklepie

4

Redagowanie tekst6w o tematyce
zawodowej
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interpretuje wypowiedzi
dotyczqce wykonywania
typowych czynnoici
zawodowych artykulowane
powoli i wyrainie,
w standardowej odmianie jqzyka;
analizuje i interpretuje kr6tkie
teksty pisemne dotyczqce
wykonywania typowych
czynnoSci zawodowych;

1

fonnuluje krotkie i zrozumiale
wypowiedzi oraz teksty pisemne
umozliwiajqce komunikowanie
siq w Srodowisku pracy;
korzysta z obcojqzycznych irodel
inforrnacji.
SUMA

1

1

4

ORGANIZACJA SPRZEDAZY
Nr
Treici
dzialu programowe

Proponowane tematy

Efekty ksztalcenia z Liczba
podstawy
godzin dla I
stopnia.
programowej

I

- znaczenie, klasyfikacja i

charakteryzuje
asortyment towarow
do sprzedazy;

1. Struktura handlu

-

-

-

I1

2. Zasady
planowania i
wyposazenia
punkt6w sprzedaiy
detalicznej

zadania dzialalnoici
handlowej
klasyfikacja, funkcje i
organizacja wewnqtrzna
przedsiqbiorstw
handlowych
punkt sprzedazy
detalicznej, sieC handlowa,
sklep
klasyfikacja oraz
c h a r a k t e ~ s t ~puktow
ka
sprzedaiy detalicznej i
drobnodetalicznej
magazyny przedsiqbiorstw
handlowych
asortyment towarowy
- wyglqd wewnqtrzny i
zewnqtrzny lokalu
sklepowego
- planowanie przestrzeni
sali sprzedajowej oraz
rozplanowanie drdg
komunikacyjnych
- wyposaienie punktow
sprzedajy detalicznej
- planowanie powierzchni
magazyn6w hurtowych
- wyposazenie
magazynow hurtowych

rozr6znia pojqcia
zwiqzane
z bezpieczenstwem
i higienq pracy,
ochronq
przeciwpozarowq,
ochronp Srodowiska
i ergonomi~

okreSla formy
transportu
wewnqtrznego
i magazynowania
towar6w;
Przestrzega asa ad
rozmieszczania
towar6w
w rnagazynie
i w sali
sprzedazowej;
prowadzi racjonalnq
gospodarkq
opakowaniami;
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I11

Organizacja pracy

- zasady organizacji pracy przestrzega zasad

w sklepie

- podzial pracy w
punktach sprzedazy
detalicznej
- organizacja pracy
sprzedawcy i kasjera
- harmonogram pracy w
sklepie

przyjmowania
i dokumentowania
dostaw towar6w;
stosuje metody
i formy prezentacji
towar6w;
obsluguje
wzqdzenia
techniczne
stosowane na
stanowiskach pracy;
przestrzega zasad
przygotowania
towarow do
sprzedazy;
przestrzega zasad
obslugi klienta
w roinych fonnach
sprzedazy;
przewiduje
zagrozenia dla
zdrowia i zycia
czlowieka oraz
mienia i Srodowiska
zwiqzane
z wykonywaniem
zadan zawodowych;
Suma:

TreSci programowe
Nr
dzialu

Proponowane tematy

77

48

Efekty ksztalcenia z Liczba
godzin dla I1
podstawy
stopnia.
programowej

Zaopatrzenie
punktow sprzedazy
detalicznej

- rodzaje popytu, czynniki przestrzega zasad
-

-

-

-

ksztaltujqce popyt,
nietody badania popytu
ir6dla zakupu towarow i
czynniki wplywajqce na
ich wyb6r
procedury zamawiania
towarow, zasady
zaopatrzenia i
hamionogram dostaw
wplyw sprzedazy
akwizycyjnej na
zaopatrzenie punktow
sprzedazy detalicznej
organizacja
przyjmowania towarow i
dokumentacja zwiqzana
z dostawq
odbior iloSciowy i
jakoSciowy
reklamacje zwiqzane z
przyjmowaniem towaru
w punktach sprzedazy
detalicznej

odbioru towarow;
przestrzega
procedur
postqpowania
reklamacyjnego;
przestrzega zasad
przyjmowania
i dokumentowania
dostaw towarow;
dokonuje
iloSciowej
i jakohciowej
kontroli towarow
przeznaczonych do
sprzedazy ;
oznakowuje towary
przestrzegaj qc zasad
ustaloiiych
w punkcie
sprzedazy ;

1 przestrzega zasad
1 przygotowania
Promocja towarow

-

-

-

towarow do
sprzedazy ;
znaczenie i cele
okreSla znaczenie
promocji
marketingu
promocja mix, strategie i w dzialalnoSci
narzqdzia proniocji
reklamowej oraz
Srodki i forrny reklamy
rozroznia j ego
reklama w punkcie
elementy;
sprzedazy
etyka w reklamie
stosuje metody
i formy prezentacji

1
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Nr
TreSci programowe
dzidu
VI

Zasady
rozmieszczania
towar6w

Proponowane tematy

Efekty ksztalcenia z Liczba
podstawy
godzin dla
programowej
I11 stopnia.

- rozmieszczanie towar6w oznakowuje towary

-

-

-

-

na sali sprzedazowej i na
zapleczu
zasady ekspozycji
towar6w na meblach i
urzqdzeniach
ekspozycyjnych .
zapasy towarowe,
rotacja i gospodarka
zapasami
klasyfikacja, limit
niedobor6w towarowych
i metody ich
zmniejszania
inwentaryzacja i jej
rozliczanie

przestrzegajqc zasad
ustalonych
w punkcie
sprzedazy;
okreSla forrny
transportu
wewnetrznego
i magazynowania
towar6w;
przestrzega zasad
przygotowania
towar6w do
sprzedazy;
przestrzega zasad
rozmieszczania
towarow
w magazynie
i w sali
sprzedazowej;

VII

Ochrona mienia

- odpowiedzialnoSC
materialna, sluzbowa i
pracownik6~
- przyczyny strat w
puilktach sprzedaiy i
sposoby zapobiegania
kradziezom
- warunki ubezpieczenia
punkt6w sprzedazy

Suma:.

przeprowadza
iiiwentaryzacj9
towar6w.
stosuje przepisy
prawa
o odpowiedzialnoSci
materialnej ;
zabezpiecza towary
przed
uszkodzeniem,
zniszczeniem
i kradzieza;
Suma:

32

132 godzin
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Nr
Treici
dzialu programowe

I

Zasady obslugi
klienta

Proponowane tematy

Efekty ksztalcenia z
podstawy programowej

- charakterystyka
-

-

-

-

-

oznakowuje towary
zawodus~rzedawca przestrzegajqczasad
podstawowe
z a s a d ~ustalonych w punkcie
etyki
sprzedazy ;
przebieg
procesu
sprzedaiy w sklepach
o r6inych formach stosuje metody i formy
prezentacji towar6w;
sprzedaiy
przestrzega zasad obslugi
przygotowanie
towar6w do sprzedaiy klienta w r6inych
kultura
formach sprzedazy;
indywidualizacja
obslugi klienta
stosuje r6zne formy
psychologiczne typy i
i techniki sprzedaiy;
rodzaje
klientbw,
zakres
udzielania okreila rodzaje
zachowah klient6w;
informacji
czynniki warunkujqce
poprawnq skuteczna, przestrzega zasad
romowe s~rzedaiowq prowadzenia rozmowy
z a s a d ~ oraz formy sprzedazowej;
prowadzenia rozmowy
sprzedaiowej
udziela informacji
o towarach i warunkach
sprzedaiy;
prezentuje ofertq
handlowa;
8) realizuje zam6wienia
klient6w w r6inych
formach sprzedaiy;

okreila skutki
oddzialywania
czynnik6w szkodliwych
na organizm czlowieka;
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Liczba
godzin
dla I
stopnia.

I1

Uwarunkowania
sprzedaiy
~OWU~W

- podstawowe pojqcia

- stosuje przepisy prawa
s ~ r z e d a i ~dotyczqce
,
praw
UmOwa
spriedas.9 konsmenta;
wady towarbw
- gwarancja
jakoSci' informuje klientdw
reklamacje
indywidualnych
- procedury
i instytucjonalnych
postqpowania
w o ofercie sprzedaiowej;
reklamacyjnego
sprze!@y
rbk~~$~o
przestrzega norm
tYPu
- obowi@i
punktbw towarowych oraz norm
sprzedaiy detalicznej i jakobi, dotycvlcych
konsumentdw
dotyczqce zglaszania i konsenvacji produktdw
i pmechowywania
przyjmowania
towardw;
reklamacji
- ochrona praw klienta
stosuje przepisy prawa
dotyczqce praw
konsurnenta;

oferta

przestrzega procedur
dotyczqcych
przyjmowania
i rozpatrywania
reklamacji.
Surna

-

Nr
TreSci
dziah programowe

Proponowane tematy

81

Efekty ksztdcenia z
podstawy programowej

32
Liczba
godzin
dla I1
stopnia.

I11

Ceny towar6w

- rodzaje i budowa cen

-

-

rodzaje
nm-2
handlowych
sposoby ksztaltowania
cell
odliczenia od cen bonifikaty,
rabaty,
skonto

przestrzega zasad
ustalania cen towar6w;
infomuje klientbw
indywidualnych
i instytucjonalnych
o ofercie sprzedazowej;
dokonuje inkasa
naleinoSci oraz rozliczen
finansowych;
zabezpiecza
i odprowadza utarg;
sporzqdza dokumenty
potwierdzajqce sprzedai
towar6w;

IV

Zaplata za towar

stosuje przepisy prawa
dotyczqce podatku VAT;
- formy zaplaty za towar sporzqdza dokumenty
rozliczenia zwiqzane z wykonywanq
got6wkowe
pracq
bezgot6wkowe
- sprzedai ratalna
stosuje programy
- inkaso
naleinoici,
rozliczanie utargu i komputerowe
inkasa, wspomagajqce
ewidencja
zasady odprowadzania wykonywanie zadari.
utargu
- dokumentacja
sprzedaiy towar6w paragop, . rachunik,*
faktura VAT
- PrOgramY
koniputerowe
do
ewidencji
i
dokumentowania
sprzedaiy towar6w
Suma

82

32

dla I11
stopnia.
I

- bezpoSrednia reklama 1 okre6la znaczenie
sklepowa
- elementy

-

-

-

-

zewnqtrzne
tworzqce
wizerunek
sklepu, szyld
wystawa
sklepowa,
sprzqf
wystawowy,
zasady podziah okna
wystawowego,
kompozycja wystawy i
06wietlenie
zasady
aranzacji
wnqtrza
sklepu
ekspozycji towarbw,
zwiqane z promocjq
towar6w
rodzaie reklamv meczowa, zapachowa,
okolicmo6ciowa,
upominkowa
wystawiennictwo
towar6w na targach,
wystawach
i
kiermaszach
J

marketingu
w dzialalnoici
reklamowej oraz
rozrbinia jego elementy;
oznakowuje towary
przestrzegajqc zasad
ustalonych w punkcie
spmedaiy;
stosuje metody i formy
prezentacji towar6w;

I

informuje klient6w
indywidualnych
i instytucjonalnych
o ofercie sprzedazowej;

Suma

32
I

Surna:.

83

1

96

TOWAROZNAWSTWO

Nr
Treici
dzialu programowe

I

Podstawy
towaroznawstwa

Proponowane tematy

- kryteria

-

-

-

-

-

-

podzialu
towarbw,
Polska
Klasyfikacja Wyrob6w
i Uslug, normalizacja i
j ej znaczenie
wlaiciwo6ci towar6w i
czynniki wplywajqce na
ich jako.46
zasady
badania
i
odbioru jakoiciowego
towar6w
klasyfikacja
i
nomalizacja opakowan
pojemniki
i
wielo funkcyjne
systemy paletowe
oznakowanie towar6w i
znaki towarowe
przechowywanie
magazynowanie
towar6w oraz czynqiki
wplywajqce na jako66
przechowywanych
towar6w
zmiany zachodzqce w
przechowywanych
towarach,
szkodniki magazynowe
ubytki towarowe
ochrona
twar6w
podczas h'ansport~oraz
przedluzanie trwaloici
towar6w

Efekty ksztalcenia z
podstawy programowej

PKZ(A.j I ) posluguje
sig teminologiq
Zakresu
towaroznawstwa~

klasyfikuje towary
wedlug okreilonych
kryteri6w;
przestrzega zasad
magazynowania,
przechowqwania
i transportu towar6w;
przestrzega norm
towarowych oraz norm
jakoici dotyczqce
przechowywania
i konsenvacji towarbw;
przestrzega zasad
odbioru towar6w;
rozr6inia rodzaje
opakowan towar6w;
przestrzega zasad
pakowania
oznakowania
przestrzega zasad
gospodarki
opakowanianii;
prowadzi racjonalnq
gospodarke
opakowaniami;

84

Liczba
godzin
dla I
stopnia.

normy
iywienia, PKZ(A.j 1) posluguje
skladniki odiywcze i siq terminologia,
wart046
kaloryczna z zakresu
artykulbw
towaroznawstwa;
zywno~ciowych
klasyfikacja iywnoici i
klasyfikuje towary
dodatki do zywnoici
warzywa i przetwory z wedlug okreilonych
kryteribw;
warzyw
owoce i przetwory z
owocbw
przestrzega zasad
grzyby i przetwory. z magazynowania,
grzybsw
przechowywania
cukier,
WYO~Y
i transportu towarbw;
cukiernicze, mibd
koncentraty spoiywcze
przestrzega norm
produkty zbozowe
towarowych oraz norm
jakoici dotyczqce
przechowywania
i konserwacji towardw;
przestrzega zasad
odbioru towarbw;
rozrdinia rodzaje
opalcowah towarbw;
przestrzega zasad
pakowania
i oznakowania towarbw;
przestrzega zasad
gospodarki
opakowaniami;
prowadzi racjonalna,
gospodarkq
opakowaniami;
suma
Nr
Treici
dziah programowe

Proponowane ternaty

85

Efekty ksztalcenia z
podstawy programowej

- mleko i jego przetwory I PKZ(A.j 1) posluguje
- miqso,

-

-

produkty
miqsne,
dziczyzna,
drob,
przetwory
drobiowe,
ocena SwiezoSci miqsa,
kontrola sanitarna
oleje roilinne, thszcze
roSlinne utwardzane
jaja
ryby, przetwory rybne i
owoce morza
napoje. bezalkoholowe,
woda mineralna, napoje
alkoholowe,
wpiyw
alkoholu na organizm
czlowieka
przyprawy i uzywki
bezpieczenstwo
zdrowotne zywnoSci

siq terminologiq
z zakresu
towaroznawstwa;
klasyfikuje towary
wedlug okreilonych
kryteri6w;
przestrzega zasad
magazynowania,
przechowywania
i transportu towar6w;
przestrzega norm
towarowych oraz norm
jakoSci dotyczqce
przechowywania
i konsenvacji towar6w;
przestrzega zasad
odbioru towar6w;
rozr6inia rodzaje
opakowan towarow;
przestrzega zasad
pakowania
i oznakowania towar6w;
przestrzega zasad
gospodarki
opakowaniami;
prowadzi racjonalnq
gospodarkg
opakowaniami;

Treici
Nr
dzialu programowe

Proponowane tematy

86

Efekty ksztalcenia z
podstawy programowej

Liczba
godzin
dla I11
stopnia.

IV

Artykuly
niezywnoSciowe

- surowce
-

-

-

i wyroby
wl6kiennicze
sk6fa
i
wyroby
skbrzane
artykuly
chemii
gospodarczej, wyroby
perfumeryjnokosmetyczne
papier
i
wyroby
papiernicze
szklo i w ~ r o ze
b ~szkla,
w y r o b ~ceramiczne
wyroby
elektrotechniczne,
sprzqt elektroniczny
zmechanizowany sprzqt
gospodarstwa
domowego
zabawki
i
sprzqt
sportowy

PKZ(A.j 1) posluguje
siq terrninologiq
zakresu
towaroznawstwa;
klasyfikuje towary
wedlug okreilonych
kryteri6w;

,

przestrzega zasad
magazynowania,
przechowywania
i transportu towar6w;
przestrzega
towarowych oraz norm
jakoici dotyczqce
przechowywania
i konsenvacji towar6w;
przestrzega zasad
odbioru towar6w;
rozr6znia rodzaje
opakowan towar6w;
przestrzega zasad
pakowania
i oznakowania towarbw;
przestrzega zasad
gospodarki
opakowaniami;
prowadzi racjonalnq
gospodarkq
opakowaniami;
Surna:
Suma:.
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52

148
godzin

-
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ZESPOL SZKOL RZEMIESLNICZYCH

OSRODEK DOKSZTALCANIA IDOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W SZCZECINIE

DOKUMENTACJA PEDAGOGICZNA
NA KURSY ZAWODOWE I- I1 - I11 STOPNIA
W ZAWODZIE:

OGRODNIK

NR PROGRAMU 611303/ODiDZ/SZ/2012

SZCZECIN 2012 r.
89

Opracowano na podstawie:
- rozporzqdzenia MEN z dnia 23 grudnia 2011 roku, w sprawie klasyfikacji zawod6w
szkolnictwa zawodowego (Dz.U.2012 poz. 7 z dnia 3 stycznia 2012r)
-

-

rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie ramowych plan6w
nauczania w szkotach publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204 z dnia 22 lutego 2012r.)
rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie podstawy programowej
ksztalcenia
w zawodach (Dz.U. 2012 poz. 184 z dnia 7 lutego 2012r.)

Dostosowany do potrzeb ksztalcenia mlodocianych pracownik6w z teoretycznych
przedmiot6w zawodowych na kursach zawodowych stopnia I,11,111 w OSrodku
Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie w zawodzie OGRODNIK
Nr programu: 6113031 ODiDZ I SZ / 2012

Wchodzi w zycie sukcesywnie z dniern 02 wtreinia 2022 r.

,,Program powstal na podstawie przykladowego programu nauczania zamieszczonego
na stronie internetowej Krajowego Oirodka Wspierania Edukacji Zawodowej i
Ustawicznej http://www.koweziu.edu.pl".

-
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OSrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego

OGRODNIK

Numer programu: 6113031621[01]1ZSZ,SP/MENiS12005.02.031ZSiPKZ12012
Przedmiotow zawodowych realizowanych w OSrodku Doksztalcania i Doskonalenia
Zawodowego opracowany w oparciu o program nauczania dla Zasadniczej Szkoiy
Zawodowej n r programu

przez nauczycieli
Zespolu Szkdl
i Placdwek Ksztakenia Zawodowego w Zielonej G6rze.

1. Typ programu - turnusy zawodowe
2. Rodzaj programy - liniowy
3. Autorzy programu - mgr inz. Leszek Jastrubczak
mgr inz. Mariola Kostrzewska
rngr Barbara Hondzio
Wchodzi w iycie sukcesywnie z dniem 01 wrzeSnia 2012r.

Opracowano w OSrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkol
i Placowek Ksztalcenia Zawodowego w Zielonej G6rze zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej ksztalcenia
w zawodach w oparciu o program nauczania programu 621[01]lZSZ,SPlMENiS/2005.02.03
dla zasadniczej szkoly zawodowej w zawodzie ogrodnika.

1. Cele ksztalcenia w zawodzie.
Absolwent szkoly ksztalcqcej w zawodzie ogrodnik powinien by6 przygotowany do
wykonywania nastqpujqcych zadan zawodowych:
1) wykonywania prac zwiqzanych z zakladaniem i pielqgnacjq upraw sadowniczych,
warzywnych, roilin przyprawowycli, roglin ozdobnych oraz grzyb6w jadalnych;
2) wykonywania prac zwiqzanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedazq plon6w
ogrodniczych;
3) prowadzenia i obslugi cislgnika rolniczego z przyczepq (przyczepami).
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PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTALCENIA W ZAWODZIE
Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.
ogrodnik 61 1303
Celem ksztalcenia zawodowego jest przygotowanie uczqcych siq do zycia w warunkach
wsp6lczesnego Swiata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na
zmieniajqcym siq rynku pracy .
Zadania szkoly i innych podmiotow prowadzqcych ksztalcenie zawodowe oraz sposob ich
realizacji sq uwarunkowane zrnianami zachodzqcymi w otoczeniu gospodarczo-spolecznym,
na kt6re wplywajq w szczeg6lnoici: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja
proces6w gospodarczych i spolecznych, rosnqcy udzial handlu miqdzynarodowego,
mobilnoSC geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a takze wzrost oczekiwan
pracodawcow w zakresie poziomu wiedzy i umiejqtnoSci pracownik6w.

W procesie ksztalcenia zawodowego wakne jest integrowanie i korelowanie ksztalcenia
og6lnego i zawodowego, w tyrn doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie
ksztalcenia ogolnego, z uwzglqdnieniem nizszych etap6w edukacyjnych. Odpowiedni poziom
wiedzy og6lnej powiqzanej z wiedza, zawodowq przyczyni siq do podniesienia poziomu
umiejqtnoSci zawodowych absolwentow szk61 ksztalcqcych w zawodach, a tym samym
zapewni im mozliwoSC sprostania wyzwaniom zmieniajqcego siq rynku pracy.
W procesie ksztalcenia zawodowego sq podejmowane dzialania wsponiagajqce rozwoj
kazdego uczqcego siq, stosownie do jego potrzeb i mozliwoSci, ze szczeg6liiym
uwzglqdnieniem indywidualnych Sciezek edukacji i kariery, mozliwoSci podnoszenia
poziomu wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu
konczeniu nauki.
Elastycmemu reagowaniu systemu ksztalcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego
otwartoSci na uczenie siq przez cale zycie oraz mobilnoici edukacyjnej i zawodowej
absolwent6w ma sluzyC wyodrqbnienie kwalifikacji w rarnach poszczeg6lnych zawodow
wpisanych do klasyfikacji zawodow szkolnictwa zawodowego.

2. EFEKTY KSZTALCENIA
Do wykonywania wyzej wymienionych zadah zawodowych niezbqdne jest osiqgniqcie
zakladanych efekt6w ksztalcenia, na ktore skladajq sic:
1) efekty ksztalcenia wspolne dla wszystkich zawodow;

(BHP). Bezpieczenstwo i higiena pracy
Uczen:

1) rozr6znia pojqcia zwiqzane z bezpieczenstwem i higienq pracy, ochronq przeciwpozarowq,
ochronq Srodowiska i ergonomia;
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2) rozr6znia zadania i uprawnienia instytucji oraz sluzb dzialajqcych w zakresie ochrony
pracy i ochrony Srodowiska w Polsce;
3) okreila prawa i obowiqzki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy;
4) przewiduje zagrozenia dla zdrowia i zycia czlowieka oraz mienia i Srodowiska zwiqane
z wykonywaniem zadari zawodowych;
5) okreSla zagrozenia zwiqzane z wystqpowaniem szkodliwych czynnik6w w Srodowisku
pracy;
6) okreSla skutki oddzialywania czynnik6w szkodliwych na organizm czlowieka;
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiqujqcymi wymaganiarni ergonomii,
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;

8) stosuje Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadan
zawodowych;
9) przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce
ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
10) udziela pienvszej pomocy poszkodowai~ymw wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrozenia zdrowia i zycia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzialalnoici gospodarczej
Uczen:

1) stosuje pojqcia z obszaru hnkcjonowania gospodarki rynkowej;
2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczqce ochrony danych osobowych oraz
przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
3) stosuje przepisy prawa dotyczqce prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej;
4) rozr6znia przedsiqbiorstwa i instytucje wystqpujqce w branzy i powiqzania miqdzy nimi;
5) analizuje dzialania prowadzone przez przedsiqbiorstwa funkcjonujqce w branzy;
6) inicjuje wsp6lne przedsiqwziqcia z r6znymi przedsiqbiorstwami z branzy;

7) przygotowuje dokumentacjq niezbqdnq do uruchomienia i prowadzenia dzialalnoSci
gospodarczej;
8) prowadzi korespondencjq zwiqzailq z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej;
9) obsluguje urzqdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagajqce
prowadzenie dzia4alnoSci gospodarczej;
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10) planuje i podejmuje dzialania marketingowe prowadzonej dzialalnoici gospodarczej;
11) optynializuje koszty i przychody prowadzonej dzialalnoici gospodarczej.

(JOZ). Jqzyk obcy ukierunkowany xawodowo
Uczen:
1) posluguje siq zasobem irodkdw jqzykowych (leksykalnych, gramatycznych,

ortograficznych oraz fonetycznych), umozliwiajqcych realizacjq zadafi zawodowych;
2) interpretuje wypowiedzi dotyczqce wykonywania typowych czynnoici zawodowych
artykulowane powoli i wyrainie, w standardowej odmianie jqzyka;
3) analizuje i interpretuje krdtkie teksty pisemne dotyczqce wykonywania typowych
czynnoici zawodowych;

4) formuluje krbtkie i zrozumiale wypowiedzi oraz teksty pisemne umozliwiajqce
komunikowanie siq w irodowisku pracy;

5) korzysta z obcojqzycznych irodel informacji.
(KPS). Kompetencje personalne i spoleczne
Uczen:
I) przestrzega zasad kultury i etyki;
2) jest kreitywny i konsekwentny w realizacji zadar?;

3) przewiduje skutki podejmowanych d z i a l ~ ;
4) jest otwarty na zmiany;
5) potrafi radziC sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnoici zawodowe;
7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
8) potrafi ponosiC odpowiedzialnoiC za podejmowane dzialania;

9) potrafi negocjowak warunki porozumieh;

10) wsp6lpracuje w zespole.
2) efekty ksztalcenia wspdlne dla zawod6w w rarnach obszaru rolniczo-leinego z ochronq
irodowiska, stanowiqce podbudowq do ksztalcenia w zawodzie lub grupie zawodow
PKZ(R.c) i PKZ(R.e);
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PKZ(R.c) UmiejetnoSci stanowiqce podbudowe do ksztakenia w zawodach: ogrodnik,
technik ogrodnik, pszczelarz, technik pszczelarz, rolnik, technik rolnik, technik
architektury krajobrazu, technik hodowca koni, operator maszyn leinych, technik
leSnik, rybak Srodlqdowy, technik rybactwa Sr6dlqdoweg0, technik weterynarii

Uczen:
1) wykonuje czynnoici kontrolno-obslugowe ciqgnikow rolniczych;

2) stosuje przepisy prawa dotyczqce ruchu drogowego;
3) przestrzega zasad kierowania ciqgnikiem rolniczym;
4) wykonuje czynnoici zwiqzane z prowadzeniem i obslugq ciqgnika rolniczego w zakresie
niezbqdnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T.
PKZ(R.e) UmiejetnoSci stanowiqce podbudowe do ksztalcenia w zawodach: ogrodnik,
technik ogrodnik

Uczen:

1) rozroinia pojazdy, maszyny, urzqdzenia i narzqdzia stosowane w produkcji ogrodniczej;
2) rozpoznaje czqici i podzespoly pojazdow, maszyn i urzqdzen;
3) rozpoznaje rodzaje korozji oraz okreila sposoby ochrony metali przed korozja;

4) rozroznia czynniki siedliska i zabiegi uprawowe;
5) rozpoznaje gleby i ocenia ich wart056 rolnicza;

6) klasyfikuje nawozy i ocenia ich wplyw na glebq i roiliny;
7) rozpoznaje rodzaje roilin ogrodniczych;

8) posluguje siq narzqdziami i urzqdzeniami do wykonywania kompozycji roilinnych;
9) przestrzega norm jakoiciowych i zasad standaryzacji produktow ogrodniczych;
10) korzysta ze Srodkow finansowych na rozwoj rolnictwa i obszarow wiejskich;

11) korzysta z uslug instytucji i organizacji dzialajqcych na rzecz wsi i rolnictwa;

12) stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadali.
3) efekty ksztalcenia wlaiciwe dla kwalifikacji wyodrqbnionej w zawodzie ogrodnik opisane
w czqici 11:

R.5. Zakladanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
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1. Prowadzenie produkcji sadowniczej

Uczen:
1) okreila wplyw czynnikow klimatycznych na wzrost, rozwoj oraz plonowanie roilin
sadowniczych;

2) dobiera roiliny sadownicze do warunkow klimatyczno-glebowych i ekonomicznych
danego rejonu;
3) ustala terrniny sadzenia roilin sadowniczych;
4) przygotowuje teren i glebq pod uprawq roilin sadowniczych;

5) planuje nawozenie organicme i mineralne roilin sadowniczych;

6 ) wykonuje prace zwiqzane z nawozeniem, pielqgnacja, nawadiiianiem i odwadnianiem
upraw sadowniczych;
7) dobiera sposoby formowania drzew i krzewow owocowych;
8) reguluje wzrost i owocowanie roilin sadowniczych;

9) zabezpiecza roSliny przed mrozem i przyrnrozkami;
10) wykonuje czynnoici zwiqzane z produkcja, materialu szkolkarskiego i rozmnozeniowego
roilin sadowniczych;
11) rozpoznaje choroby oraz szkodniki roilin sadowniczych;

12) rozpoznaje chwasty w uprawach sadowniczych;
13) dobiera metody i Srodki ochrony roSlin sadowniczych;
14) ocenia dojrzaloiC zbiorczq owocow;
15) dobiera sprzqt do zbioru i transportu owocow;
16) prowadzi uprawq owocow zgodnie ze Zwykla, Dobra, Praktykq Rolnicza, i z Zasadami
Wzajernnej Zgodnoici;
17) wykonuje czynnoici zwiqzane ze zbiorem owocow;
18) przestrzega warunkow przechowywania r6inych gatunkow owocow;
19) przygotowuje owoce do sprzedazy;
20) prowadzi sprzedaz bezpoirednia,roznych gatunkow owoc6w;

2 1) kalkuluje koszty produkcji sadowniczej.
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2. Prowadzenie produkcji warzywniczej

Uczen:
1) okreSla wplyw czynnikow klimatycznych na wzrost, rozwoj i plonowanie roSlin
warzywnych i przyprawow ych oraz grzyb6w j adalnych;

2) dobiera gatunki i odmiany warzyw do warunk6w klimatyczno-glebowych i ekonomicznych
danego rejonu;
3) dobiera metody siewu nasion roSlin warzywnych;

4) ocenia jakoSC materialu siewnego;
5) przygotowuje material siewny roSlin warzywnych;
6) okreSla warunki i sposoby rozmnazania oraz pedzenia roSlin warzywnycli;
7) dobiera zmianowanie roSlin warzywnych do okreilonych warunkow klimatyczno- glebowycli i ekonomicznych gospodarstwa;
8) przygotowuje pomieszczenia, oslony, podloza i pojemniki do produkcji warzyw;
9) wykonuje czynnoSci zwiqzane z prowadzeniem upraw warzywnych w gruncie,
w pomieszczeniach i pod oslonami;
10) wykonuje czynnoSci zwiqzane z uprawa, roilin przyprawowych w gruncie i pod oslonami;
11) wykonuje czynnoSci zwiqzane z produkcja, grzyb6w jadalnych;
12) wykonuje zabiegi agrotechniczne zwiqzane z prowadzeniem plantacji nasiennych
warzyw;
13) prowadzi uprawq warzyw zgodnie ze Zwyklq Dobra, Praktyka, Rolnicza, i z Zasadarni
Wzajemnej ZgodnoSci;
14) stosuje metody ekologicznej uprawy roSlin warzywnych;
15) dobiera sprzqt do zbioru i transportu warzyw;
16) przestrzega warunk6w przechowywania warzyw;
17) przygotowuje warzywa, nasiona, roSliny przyprawowe i grzyby jadalne do sprzedazy;
18) prowadzi sprzedaz bezpoSrednia,warzyw, nasion, roSlin przyprawowych i grzyb6w
j adalnych;
19) kalkuluje koszty produkcji warzyw.

3. Prowadzenie produkcji roklin ozdobnych

97

.

Uczen:
1) rozpoznaje rodzaje i gatunki roilin ozdobnych;
2) rozpoznaje nasiona roilin ozdobnych i traw;

3) rozpoznaje organy podziemne roilin ozdobnych;
4) okreila metody wegetatywnego r o m a i a n i a roilin ozdobnych;

5) okreila walory dekoracyjne roilin ozdobnych;
6) okreila wymagania siedliskowe roilin ozdobnych;

7) planuje uprawq roilin ozdobnych w zalehioici od warunk6w klimatyczno- -glebowych
i ekonomicznych danego rejonu;
8) okreila terrnin i spos6b siewu nasion i sadzenia roilin ozdobnych;

9) przygotowuje glebq do siewu nasion i sadzenia roilin ozdobnych;
10) wykonuje czynnoici zwiqzane z siewem iiasion i przesadzaiiiem roilin ozdobnych;
11) wykonuje czynnoici zwiqzane z sadzeniem drzew i krzewow;
12) wykonuje czynnoici zwiqzane z pqdzeniem roilin ozdobnych, przyipieszaniem lub
op6inianiem kwitnienia roilin ozdobnych;
13) zaklada rabaty kwiatowe;
14) rozroinia rodzaje teren6w zieleni;
15) planuje rozmieszczenie roilin ozdobnych na terenach zieleni;
16) wykonuje zabiegi pielqgnacyjne i renowacyjne teren6w zieleni;
17) wykonuje dekoracje z wykorzystaniem roilin ozdobnych, naczyn i materialow
pomocniczych;
18) stosuje metody ochrony i nawozenia roilin ozdobnych bezpieczne dla Srodowiska;
19) prowadzi dokumentacjq rob6t zwiqzanych z urzqdzaniem teren6w zieleni;
20) przygotowuje kwiaty ciqte, roSliny doniczkowe oraz material rozmnoieniowy do
sprzedazy;
21) prowadzi sprzedai bezpoiredniq kwiatow ciqtych, roilin doniczkowych oraz materialu
rozmnozeniowego;
22) kalkuluje koszty produkcji roilin ozdobnych oraz urzqdzania i pielqgnacji terenow zieleni;
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23) prowadzi uprawq roSlin ozdobnych zgodnie ze Zwyklq Dobrq Praktykq Rolniczq i z
Zasadami Wzajemnej ZgodnoSci.

4. Eksploatacja Srodkciw technicznych stosowanych w ogrodnictwie
Uczen:
I) posluguje siq dokumentacjq technicma, instrukcjanii obslugi maszyn i urzqdzen
stosowanych w ogrodnictwie;
2) rozpoznaje materialy konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w maszynach
i urzqdzeniach ogrodniczych;
3) dobiera narzqdzia, urzqdzenia i maszyny do wykonywania prac w ogrodnictwie;

4) obsluguje maszyny i urzqdzenia stosowane w produkcji ogrodniczej;
5) wykonuje okreSlone zabiegi agrotechniczne zwiqzane z produkcjq ogrodnicza;
6) dobiera pojazdy i Srodki transportu do rodzaju wykonywanych prac ogrodniczych;

7) wykonuje czynnoici zwiqzane z przeglqdami technicznymi oraz konserwacjq pojazd6w,
maszyn i urzqdzen ogrodniczych;
8) przestrzega zasad rachunku ekonomicznego podczas wykonywania prac zwiqzanych
z produkcjq ogrodnicza;
9) przeprowadza kalibracjq opryskiwaczy stosowanych w ochronie roilin.
3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAECENIA W ZAWODZIE

Szkola podejmujqca ksztalcenie w zawodzie ogrodnik powinna posiadaC nastqpujqce
pomieszczenia dydaktyczne:
1) pracowniq ogrodnicza, wyposazonq w: modele szklarni i tuneli foliowych, okazy naturalne
i atlasy roSlin ogrodniczych, nasiona, sadzonki i organy podziernne roilin ogrodniczych,
zielniki roSlin ogrodniczych i chwastbw, modele drzew, pr6bki nasion, wzorniki naczyn
i pojemnik6w do uprawy, pr6bki podlozy i okryw, pr6bki iiawozow mineralnych, wzorniki
kompozycji bukieciarskich, modele konstrukcji architektonicznych;
2) pracowniq techniki rolniczej, wyposaionq w: narzqdzia ogrodnicze i sprzqt niierniczy,
przekroje, modele pojazd6w, maszyn i urzqdzen oraz ich czqSci, katalogi maszyn i narzqdzi
ogrodniczych, instrukcje obslugi pojazd6w, maszyn i urzqdzen stosowanych w ogrodnictwie,
pr6bki material6w konstrukcyjnych;
3) warsztaty szkolne, wyposaione w: instrukcje obslugi maszyn i urzqdzen, maszyny,
narzqdzia i urzqdzenia ogrodnicze, urzqdzenia pomiarowe i diagnostyczne, przyrzqdy do
wyznaczania dojrzaloSci zbiorczej, sortowania i kalibracji owoc6w i warzyw, zamienniki
Srodk6w chemicznych, sprzqt mierniczy, w6zek do transportu roilin, pojemniki r6inego
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rodzaju, pojazdy do nauki jazdy, plac manewrowy do nauki jazdy, poligon do nauki pracy
maszynami ogrodniczymi.
Ponadto szkola powinna posiadaC szkolne gospodarstwo ogrodnicze wyposazone w inspekty,
tunele foliowe, szklarnie, w kt6rym uczniowie bqdq mieli mozliwoSC ksztaltowania
umiejqtnoici: siewu, pikowania i sadzenia roilin, przygotowywania produktow ogrodniczych
do sprzedazy, przygotowywania cieczy roboczych do opryskow, wykonywania kompozycji
kwiatowych, rozpoznawania gatunkow i odmian roilin sadowniczych, warzywniczych,
przyprawowych, ozdobnych i grzyb6w jadalnych.
1
Liczba przyrzqdow i aparat6w w kaidej pracowni powinna umozliwiC wykonywania zadan
praktycznych w grupach trzyosobowych lub czteroosobowych.
Ksztalcenie praktyczne moze odbywaC siq w: pracowniach i warsztatach szkolnych, szkolnym
gospodarstwie ogrodniczym, przedsiqbiorstwie ogrodniczym, ogrodniczym, gospodarstwie
ekologicznym, gospodarstwie prowadzqcym produkcjq integrowanq. Szkola przygotowuje
ucznia do kierowania cislgnikiem rolniczym z przyczepq (przyczepami) lub pojazdem
wolnobieinym z przyczepq (przyczepami). Egzamin panstwowy, wymagany do uzyskania
prawa jazdy odpowiedniej kategorii, jest przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy z dnia
5 stycznia 2012 r. o kierujqcych pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151).

5. MOZLIWOSCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIPIKACJI
W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTALCENIA OKRESLONEGO
w KLASYFIKACJI ZAWODOW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
Absolwent szkoly ksztalcqcej w zawodzie ogrodnik po potwierdzeniu kwalifikacji R. 5.
Zakladanie i prowadzenie upraw ogrodniczych moze uzyskaC dyplom potwierdzajqcy
kwalifikacje w zawodzie technik ogrodnik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji R. 18.
Planowanie i organizacja prac ogrodniczych oraz uzyskaniu wyksztalcenia gredniego.
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Symbol: 61 1303
Ogrodnik
Przedrnioty zawodowe
LPobowiqajqce
na kursach zawodowych
Produkcja ogrodnicza

1.
2.
3.
4.

I stopien

4 tYg.

stopien

godzin w
okresie
ksztalcenia

Podstawv techniki
Przepisy ruchu drogowego
Podstawy dzialalnoSci
zawodowej
Jezyk obcy zawodowy
Godziny do dyspozycji
wvchowawcv
Razem godzin

5.
6.

-

Nr dzialu
1. Produkcja
ogrodnicza

Efekty ksztalcenia z podstawy programowej
1.rozr6inia pojazdy, maszyny, m d z e n i a i narzqdzia
stosowane w produkcji ogrodniczej;
2. rozponaje czqSci i podzespoly pojazd6w, maszyn
i urqdzen;
3. rozr6inia czynniki siedliska i zabiegi uprawowe;
4. rozpoznaje gleby i ocenia ich wart066 rolniczsl;
5. klasyfikuje nawozy i ocenia ich wplyw na glebq
i roSliny;
6. rozpoznaje rodzaje roSlin ogrodniczych;
7. poshguje siq narzqdziami i urqdzeniami do
wykonywania kompozycji roSlinnych;
8. przestrzega norm jakoSciowych i zasad
standaryzacji produkt6w ogrodniczych;
9. korzysta ze Srodkdw finansowych na rozw6j
rolnictwa i obszar6w wiejskich;
10. korzysta z uslug instytucji i organizacji
dzialajqcych na rzecz wsi i rolnictwa;
11. stosuje programy komputerowe wspomagajqce
wykonywanie zadari.
12. okreSla wplyw czynnik6w klimatycmych na
wzrost, rozw6j oraz plonowanie roilin
sadowniczych;
13. dobiera roSliny sadownicze do warunk6w
klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego
rejonu;
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Liczba
godzin
196

14. ustala terminy sadzenia roilin sadowniczych;
15. przygotowuje teren i glebq pod uprawq roilin
sadowniczych;
16. planuje nawozenie organicme i mineralne roilin
sadowniczych;
17. wykonuje prace zwiqane z nawozeniem,
pielqgnacja, nawadnianiem i odwadnianiem upraw
sadowniczych;
18. dobiera sposoby formowania drzew i krzew6w
owocowych;
19. reguluje wzrost i owocowanie roSlin
sadowniczych;
20. zabezpiecza roiliny przed mrozem
i przymrozkami;
21. wykonuje czynnoici zwiqane z produkcja,
materiah szk6lkarskiego i rozrnnozeniowego
roilin sadowniczych;
22. rozpoznaje choroby oraz szkodniki roilin
sadowniczych;
t
23. rozpoznaje chwasty w uprawach sadowniczych;
24. dobiera metody i irodki ochrony roilin
sadowniczych;
25. ocenia dojrzaioik zbiorczq owoc6w;
26. dobiera sprzqt do zbioru i transportu owoc6w;
27. prowadzi uprawq owoc6w zgodnie ze Zwykia,
Dobra,Praktykq Rolnicza, i z Zasadami Wzajemnej
Zgodnoici;
28. wykonuje czynnoici zwiqane ze zbiorem
owoc6w;
29. przestrzega warunk6w przechowywania r6inych
gatunk6w owoc6w;
30. przygotowuje owoce do sprzedaiy;
3 1. prowadzi sprzedai bezpoirednia,r6inych gatunk6w
owoc6w;
32. kalkuluje koszty produkcji sadowniczej.
33. okreila wpiyw czynnik6w klimatycznych na
wzrost, rozw6j i plonowanie roilin warzywnych
i przyprawowych oraz grzyb6w jadalnych;
34. dobiera gatunki i odmiahy warzyw do warunk6w
klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego
rejonu;
35. dobiera metody siewu nasion roilin warzywnych;
36. ocenia jakoik materiah siewnego;
37. przygotowuje material siewny roilin warzywnych;
38. okreila warunki i sposoby r o m a i a n i a oraz
pqdzenia roilin warzywnych;
39. dobiera zmianowanie roilin warzywnych do
okreilonych w a d 6 w klimatycmo- -glebowych
i ekonomicznych gospodarstwa;
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40. przygotowuje pomieszczenia, oslony, podloza
i pojemniki do produkcji warzyw;
41. wykonuje czynnoici zwiqzane z prowadzeniem
upraw warzywnych w gruncie, w pomieszczeniach
i pod oslonami;
42. wykonuje czynnoici zwiqzane z uprawq roilin
przyprawowych w gruncie i pod oslonami;
43. wykonuje czynnoici zwiqzane z produkcjq
grzyb6w j adalnych;
44. wykoiiuje zabiegi agrotechniczne zwiqzane
z prowadzeniem plantacji nasiennych warzyw;
45. prowadzi uprawq warzyw zgodnie ze Zwyklq
Dobra, Praktyka,Roliiiczq i z Zasadami Wzajemnej
Zgodnoici;
46. stosuje metody ekologicznej uprawy roilin
warzywnych;
47. dobiera sprzqt do zbioru i transportu warzyw;
48. przestrzega warunkow przechowywania warzyw;
49. przygotowuje warzywa, nasiona, roiliny
przyprawowe i grzyby jadalne do sprzedaiy;
50. prowadzi sprzedaz bezpoiredniq warzyw, nasion,
roilin przyprawowych i grzyb6w jadalnych;
51. kalkuluje koszty produkcji warzyw.
52. rozpoznaje rodzaje i gatunki roilin ozdobnych;
53. rozpoznaje nasiona roilin ozdobnych i traw;
54. rozpoznaje organy podziemne roilin ozdobnych;
55. okreSla metody wegetatywnego rozmnazania ro6lin
ozdobnych;
56. okreila walory dekoracyjne roilin ozdobnych;
57. okreila wymagania siedliskowe roilin ozdobnych;
58. planuje uprawq roSlin ozdobnych w zaleznoici od
wan1nk6w klimatyczno- -glebowych
i ekonomicznych danego rejonu;
59. okreila terrnin i spos6b siewu nasion i sadzenia
roilin ozdobnych;
60. przygotowuje glebq do siewu nasion i sadzenia
ro6lin ozdobnych;
61. wykonuje czynnoSci zwiqzane z siewem nasion
i przesadzaniem roilin ozdobiiych;
62. wykonuje czynnoSci zwiqzane z sadzeniem drzew
i krzew6w;
63. wykonuje czynnoici zwiqzane z pqdzeniem roilin
ozdobnych, przy6pieszaniem lub op6inianiem
kwitnienia roilin ozdobnych;
64. zaklada rabaty kwiatowe;
65. rozr6inia rodzaje terenow zieleni;
66. planuje rozmieszczenie roilin ozdobnych na
terenach zieleni;
67. wykonuje zabiegi pielqgnacyjne i renowacyjne
teren6w zieleni;
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68. wykonuje dekoracje z wykorzystaniem roSlin
ozdobnych, naczyn i materialow pomocniczych;
69. stosuje metody ochrony i nawozenia roSlin
ozdobnych bezpieczne dla Srodowiska;
70. prowadzi dokurnentacjq robot zwiqzanych
z urzqdzaniem terendw zieleni;
7 1. przygotowuje kwiaty ciqte, roSliny doniczkowe
oraz material rozmnozeniowy do sprzedazy;
72. prowadzi sprzedai bezpogrednia,kwiat6w ciqtych,
roilin doniczkowych oraz materialu
rozmnoieniowego;,
73. kalkuluje koszty produkcji roSlin ozdobnych oraz
urzqdzania i pielqgnacji teren6w zieleni;
74. prowadzi uprawq roilin ozdobnych zgodnie ze
Zwykla, Dobrq Praktykq Rolniczq i z Zasadami
Wzajemnej ZgodnoSci.
75. wykonuje okreSlone zabiegi agrotechniczne
zwiqzane z produkcjq ogrodnicza;
76. dobiera pojazdy i Srodki transportu do rodzaju
wykonywanych prac ogrodniczych;
77. rozr6inia pojqcia zwiqzane z bezpieczenstwem
i higiena, pracy, ochronq przeciwpozarowq,
ochronq Srodowiska i ergonomiq
78. rozr6inia zadania i uprawnienia instytucji oraz
sluzb dzialajqcych w zakresie ochrony pracy
i ochrony Srodowiska w Polsce;
79. okreila zagroienia zwiqzane z wystqpowaniem
szkodliwych czynnikow w Srodowisku pracy;
80. okreSla skutki oddzialywania czynnikow
szkodliwych na organizm czlowieka;
81. organizuje stanowisko pracy zgodnie
z obowiqzujqcymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpoiarowej i ochrony Srodowiska;
82. stosuje Srodki ochrony indywidualiiej i zbiorowej
podczas wykonywania zadan zawodowych;
83. przestrzega zasad kultury i etyki;
84. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadan;
85. przewiduje skutki podejmowanych dzialan;
86. jest otwarty na zmiany;
87. aktualimje wiedzq i doskonali umiejqtnoici
zawodowe;
88. przestrzega tajernnicy zawodowej;
89. potrafi ponosiC odpowiedzialnoSC za podejmowane
dzialania;
90. potrafi negocjowaC warunki porozumien;
9 1. wspolpracuje w zespole.
92. stosuje pojqcia z obszaru funkcjonowania
gospodarki rynkowej;
93. planuje i podejmuje dzialania marketingowe
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prowadzonej dzialalnoici gospodarczej;
94. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej
dzialalnoici gospodarczej.

1. 1.wykonuje czynnoici kontrolno-obslugowe
ciqgnikow rolniczych;
2. stosuje przepisy prawa dotyczqce mchu
drogowego;
3. wykonuje czynnoSci zwiqzane z prowadzeniem
i obslugq ciqgnika rolniczego w zakresie
niezbqdnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T.
4. rozroznia pojazdy, maszyny, urzqdzenia
i narzqdzia stosowane w produkcji ogrodniczej;
5. rozpoznaje czq4ci i podzespoly pojazdow, maszyn
i urzqdzen;
6. rozpoznaje rodzaje korozji oraz okreila sposoby
ochrony metali przed korozja;
7. dobiera sprzqt do zbioru i transportu owocow;
8. dobiera sprzqt do zbioru i transportu warzyw;
9. wykonuje zabiegi pielqgnacyjne i renowacyjne
terenow zieleni;
10. posluguje siq dokurnentacjqtechniczna,
instrukcjami obslugi maszyn i urzqdzen
stosowanych w ogrodnictwie;
11. rozpoznaje materialy konstrukcyjne
i eksploatacyjne stosowane w maszynach
i urzqdzeniach ogrodniczych;
12. dobiera narzqdzia, urzqdzenia i maszyny do
wykonywania prac w ogrodnictwie;
13. obsluguje maszyny i urzqdzenia stosowane
w produkcji ogrodniczej;
14. wykonuje okreSlone zabiegi agrotechniczne
zwiqzane z produkcjq ogrodnicza;
15. dobiera pojazdy i Srodki transportu do rodzaju
wykonywanych prac ogrodniczych;
16. wykonuje czynnoici zwiqzane z przeglqdami
technicznymi oraz konsenvacj a, poj azdow, maszyn
i urzqdzen ogrodniczych;
17. przeprowadza kalibracjq opryskiwaczy
stosowanych w ochronie roilin.
18. rozr6inia pojqcia zwiqzane z bezpieczenstwem
i higienq pracy, ochronq przeciwpozarowa,
ochronq irodowiska i ergonomia;
19. rozroznia zadania i uprawnienia instytucji oraz
sluzb dzialajqcych w zakresie ochrony pracy
i ochrony irodowiska w Polsce;
20. przewiduje zagrozenia dla zdrowia i zycia
czlowieka oraz mienia i Srodowiska zwiqzane
z wykonywaniem zadan zawodowych;
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2 1. organizuje stanowisko pracy zgodnie
z obowiqzujqcymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpozarowej i ochrony irodowiska;
22. przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce ochrony
przeciwpoiarowej i ochrony Srodowiska;
23. przestrzega zasad kultury i etyki;
24. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadan;
25. aktualizuje wiedze i doskonali umiejetnoSci
zawodowe;
26. potrafi ponosiC odpowiedzialnoSC za podejmowane
dzialania;
27. wspolpracuje w zespole.

3.Przepisy ruchu
drogowego
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1. wykonuje czynnoici kontrolno-obslugowe
ciqgnik6w rolniczych;
2. stosuje przepisy prawa dotyczqce ruchu
drogowego;
3. przestrzega zasad kierowania ciqgnikiem
rolniczym;
4. wykonuje czynnoici zwiqane z prowadzeniem
i obsluga,ciqgnika rolniczego w zakresie
niezbednyrn do uzyskania prawa jazdy
kategorii T.
5. rozroznia poj azdy, maszyny, urzqdzenia
i narzqdzia stosowane w produkcji ogrodniczej;
6. rozpoznaje czqici i podzespoly pojazdow,
maszyn i urzqdzen;
7. przygotowuje teren i glebq pod uprawq roilin
sadowniczych;
8. przewiduje zagrozenia dla zdrowia i iycia
czlowieka oraz mienia i grodowiska zwiqane
z wykonywaniem zadan zawodowych;
9. stosuje Srodki ochrony indywidualnej
i zbiorowej podczas wykonywania zadah
zawodowych;
10. przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce
ochrony przeciwpozarowej i ochrony
Srodowiska;
11. udziela pienvszej pomocy poszkodowanym
w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrozenia zdrowia i zycia.
12. przestrzega zasad kultury i etyki;
13. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji
zadah ;
14. aktualizuje wiedzq i doskonali urniejqtnoici
zawodowe;
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15. potrafi ponosiC odpowiedzialnoSC za
podejmowane dzialania;
16. wsp6lpracuje w zespole.
4.Podstawy
dzialalnoSci zawodowej

1. przestrzega norm jakoSciowych i zasad
standaryzacji produkt6w ogrodniczych;
2. korzysta ze Srodk6w finansowych na rozw6j
rolnictwa i obszar6w wiejskich;
3. korzysta z uslug instytucji i organizacji
dzialajqcych na rzecz wsi i rolnictwa;
4. stosuje programy komputerowe wspomagajqce
wykonywanie zadari.
5. prowadzi sprzedaz bezpogredniq r6inych
gatunk6w owocdw;
6. Ealkuluje koszty produkcji sadowniczej .
7. prowadzi sprzedaz bezpoSredniq warzyw,
nasion, roilin przyprawowych i grzyb6w
j adalnych;
8. kalkuluje koszty produkcji warzyw.
9. kalkuluje koszty produkcji roilin ozdobnych
oraz urzqdzania i pielqgnacji teren6w zieleni;
10. rozr6511ia pojqcia zwiqzane z bezpieczenstwem
i higienq pracy, ochronq przeciwpozarowa,
ochronq Srodowiska i ergonomia;
1 1. rozr6inia zadania i uprawnienia instytucji oraz
sluzb dzialajqcych w zakresie ochrony pracy
i ochrony Srodowiska w Polsce;
12. okreila prawa i obowiqzki pracownika oraz
pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy;
13. przewiduje zagrozenia dla zdrowia i zycia
czlowieka oraz mienia i Srodowiska zwiqzane
z wykonywaniem zadan zawodowych;
14. okreSla zagrozenia zwiqzane z wystqpowaniem
szkodliwych czynnik6w w Srodowisku pracy;
1 5. okreSla skutki oddzialywania czynnik6w
szkodliwych na organizm czlowieka;
16. organizuje stanowisko pracy zgodnie
z obowi~ujqcymiwymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpozarowej i ochrony
Srodowiska;
17. stosuje Srodki ochrony indywidualnej
i zbiorowej podczas wykonywania zadan
zawodowych;
18. przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce
ochrony przeciwpozarowej i ochrony
Srodowiska;
19. udziela pienvszej pomocy poszkodowanym
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w wypadkach pi-zy pracy oraz w stanach
zagrozenia zdrowia i zycia.
20. przestrzega zasad kultury i etyki;
21. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji
zadan;
22. przewiduje skutki podejmowanych dzialan;
23. jest otwarty na zmiany;
24. potrafi radziC sobie ze stresem;
25. aktualizuje wiedze i doskonali umiejqtnoSci
zawodowe;
26. przestrzega tajemnicy zawodowej;
27. potrafi ponosik odpowiedzialnoSC za
podejmowane dzialania;
28. potrafi negocjowaC warunki porozumien;
29. wsp6lpracuje w zespole.
30. stosuje pojecia z obszaru funkcjonowania
gospodarki rynkowej;
3 1. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa
dotyczqce ochrony danych osobowych oraz
przepisy prawa podatkowego i prawa
autorskiego;
32. stosuje przepisy prawa dotyczqce prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej;
33. rozr6inia przedsiqbiorstwa i instytucje
wystqpujqce w braniy i powiqzania miqdzy
nimi;
34. analimje dzialania prowadzone przez
przedsiqbiorstwa funkcjonujqce w branzy;
35. inicjuje wsp6lne przedsiqwziecia z r6inymi
przedsiebiorstwami z branzy;
36. przygotowuje dokurnentacjq niezbqdnq do
uruchomienia i prowadzenia dzialalnoSci
gospodarczej;
37. prowadzi korespondencjq zwiqzanq
z prowadzeniem dzialalnoici gospodarczej;
38. obsluguje urzqdzenia biurowe oraz stosuje
programy komputerowe wspomagajqce
prowadzenie dziafalnoici gospodarczej;
39. planuje i podejmuj e dzialania marketingowe
prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej;
40. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej
dzialalnoSci gospodarczej.
-

5.Jqzyk obcy
zawodowy

1. posluguje siq zasobem Srodk6w jqzykowych
(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych
oraz fonetycznych), umozliwiajqcych realizacjq
zadan zawodowych;
2. interpretuje wypowiedzi dotyczqce wykonywania
typowych czynnoSci zawodowych artykulowane
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typowych czynnoSci zawodowych artykulowane
powoli i wyrainie, w standardowej odmianie
jezyka;
3. analizuje i interpretuje krdtkie teksty pisemne
dotyczqce wykonywania typowych czynnoSci
zawodowych;
4. formuluje krotkie i zrozumiale wypowiedzi oraz
teksty pisemne umozliwiajqce komunikowanie siq
w Srodowisku pracy;
5. korzysta z obcojqzycznych hodel informacji.
6. przestrzega zasad kultury i etyki;
7. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadan;
8. przebiduj e skutki podejmowanych dzialan;
9. jest otwarty na zmiany;
10. potrafi radziC sobie ze stresem;
11. aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnoSci
zawodowe;
12. przestrzega tajemnicy zawodowej;
13. potrafi ponosiC odpowiedzialnoSC za podejmowane
dzialania;
14. potrafi negocjowaC warunki porozumien;
15. wspdlpracuje w zespole.
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ZESPOL SZKOL RZEMIESLNICZYCH
OSRODEK DOKSTTALCANIA IDOSKONALENIA ZAWODOWEGO

W SZCZECINIE

DOKUMENTACJA PEDAGOGICZNA
NA KURSY ZAWODOWE I- I1- I11 STOPNIA
W ZAWODZIE:

ROLNIK

NR PROGRAMU 613003/ODiDZ/SZ/2012

SZCZECIN 2012 r.
111

Opracowano na podstawie:
- rozporzqdzenia MEN z dnia 23 grudnia 2011 roku, w sprawie klasyfikacji zawodbw
szkolnictwa zawodowego (Dz.U.2012 poz. 7 z dnia 3 stycznia 2012r)
- rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie ramowych planbw
nauczania w szkotach publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204 z dnia 22 lutego 2012r.)
-

rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie podstawy programowej
ksztakenia
w zawodach (Dz.U. 2012 poz. 184 z dnia 7 lutego 2012r.)

Dostosowany do potrzeb ksztalcenia mtodocianych pracownikbw z teoretycznych
przedmiotbw zawodowych na kursach zawodowych stopnia I,11, I11 w Oirodku
Doksztatcania i Doskonalenia Zawodowego w Szuecinie w zawodzie ROLNIK
Nr programu: 6130031 ODiDZ I SZ I 2012

Wchodzi w iycie sukcesywnie z dniem 01 w&nia

2012 r.

,,Program powstal na podstawie przykladowego programu nauczania zamieszczonego
na stronie internetowej Krajowego Oirodka Wspierania Edukacji Zawodowej i
Ustawicznej - htt~://www.koweziu.edu.pl".
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Program nauczania realizowany
w OSrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego
w zawodzie

ROLNIK
Nr programu:

613003/613[01]/ZSZ,SP/MENiS/2005.02.03/ZG/2012

przedmiot6w zawodowych realizowanych w OSrodku Doksztalcania i Doskonalenia
Zawodowego opracowany w oparciu o program nauczania dla Zasadniczej Szkoly
Zawodowej nr programu

opracowany przez nauczycieli Zespolu Szk61 i Plac6wek Ksztalcenia Zawodowego
w Zielonej G6rze
Typ programu - turnusy zawodowe
Rodzaj programy - liniowy
Autorzy programu - mgr inz. Leszek Jastrubczak
- mgr ini. Mariola Kostrzewska
- mgr Barbara Hondzio
- mgr Joanna Antoniak

Wchodzi w iycie sukcesywnie z dniem 01 wrzeinia 2012r.
Opracowano w OSrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szk61
i Plac6wek Ksztalcenia Zawodowego w Zielonej Gorze zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej ksztalcenia
w
zawodach
w
oparciu
o
program
nauczania
programu
613[01]/ZSZ,SP/MENiS/2005.02.03/ZG/2012
dla zasadniczej szkoly zawodowej w zawodzie
rolnik.

Celem ksztalcenia zawodowego jest przygotowanie uczqcycli siq do zycia w warunkach
wspolczesnego Swiata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na
zmieniajqcym siq rynku pracy.
Zadania szkoly i innych podmiotow prowadzqcych ksztalcenie zawodowe oraz spos6b ich
realizacji sq uwarunkowane zmianami zachodzqcymi w otoczeniu gospodarczo-spolecznym,
na ktore wplywajq w szczeg6lnoSci: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja
proces6w gospodarczych i spolecznych, rosnqcy udzial handlu miqdzynarodowego,
mobilnoSC geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologic, a takze wzrost oczekiwari
pracodawc6w w zakresie poziomu wiedzy i umiejqtnoici pracownik6w.
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W procesie ksztalcenia zawodowego waine jest integrowanie i korelowanie ksztalcenia
og6lnego i zawodowego, w tyrn doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie
ksztalcenia ogolnego, z uwzglqdnieniem nizszych etapow edukacyjnych. Odpowiedni poziom
wiedzy og6lnej powiqzanej z wiedzq zawodowqprzyczyni siq do podniesienia poziomu
umiejqtnoici zawodowych absolwentow szkol ksztalcqcych w zawodach, a tym samym
zapewni im mozliwoiC sprostania wyzwaniom zmieniajqcego siq rynku pracy.

W procesie ksztalcenia zawodowego sq podejmowane dzialania wsponiagajqce rozwoj
kazdego uczqcego siq, stosownie do jego potrzeb i mozliwoici, ze szczegolnym
uwzglqdnieniem indywidualnych Bcieiek edukacji i kariery, moiliwo5ci podnoszenia
poziomu wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu
konczeniu nauki.
Elastycznemu reagowaniu systemu ksztalcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego
otwartoici na uczenie siq przez cale zycie oraz mobilnoici edukacyjnej i zawodowej
absolwent6w ma sluzyC wyodrqbnienie kwalifikacji w ramach poszczeg6lnych zawodow
wpisanych do klasyfikacji zawod6w szkolnichva zawodowego.
1. CELE KSZTALCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoly ksztalcqcej w zawodzie rolnik powinien by6 przygotowany do
wykonywania nastqpujqcych z a d d zawodowych:

1) wykonywania prac zwiqzanych z prowadzeniem produkcji roilinnej i zwierzqcej;
2) prowadzenia i obslugi pojazd6w, maszyn i urzqdzen stosowanych w produkcji roilinnej i
zwierzqcej;
3) prowadzenia sprzedaiy produktow rolnych i zwierzqt gospodarskich;

4) obliczania oplacalnoici produkcji rolniczej.
2. EFEKTY KSZTALCENIA
Do wykonywania wyzej wymienionych z a d zawodowych
~
niezbqdne jest osiqgniqcie
zakladanych efektow ksztalcenia, na kt6re skladajq siq:

1) efekty ksztalcenia wsp6lne dla wszystkich zawodow;

(BHP). Bezpieczenstwo i higiena pracy
Uczen:
1) rozr6inia pojecia zwiqzane z bezpieczenstwem i higienq pracy, ochronq przeciwpozarowa,
ochronq irodowiska i ergonomisl;

2) rozroinia zadania i uprawnienia instytucji oraz sluzb dzialajqcych w zakresie ochrony
pracy i ochrony irodowiska w Polsce;
3) okreila prawa i obowiqzki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy;
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4) przewiduje zagrozenia dla zdrowia i zycia czlowieka oraz mienia i Srodowiska zwiqane z
wykonywaniem zadah zawodowych;
5) okreila zagrozenia zwiqzane z wystqpowaniem szkodliwych czynnik6w w Srodowisku
pracy;
6) okreSla skutki oddzialywania czynnik6w szkodliwych na organizm czlowieka;
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiqzujqcymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
8) stosuje Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadah
zawodowych;

9) przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce
ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
10) udziela pienvszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrozenia zdrowia i zycia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzialalnoici gospodarczej
Uczen:
1) stosuje pojqcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczqce ochrony danych osobowych oraz
przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
3) stosuje przepisy prawa dotyczqce prowadzenia dzialalnoici gospodarczej;
4) rozr6inia przedsiqbiorstwa i instytucje wystqpujqce w branzy i powiqzania miqdzy nimi;
5) analizuje dzialania prowadzone przez przedsiqbiorstwa funkcjonujqce w braniy;
6) inicjuje wsp6lne przedsiqwziqcia z r6znymi przedsiqbiorstwami z branzy;
7) przygotowuje dokumentacjq niezbqdnq do uruchomienia i prowadzenia dzialalnoici
gospodarczej;
8) prowadzi korespondencjq zwiqzanq z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej ;

9) obsluguje urzqdzenia biurowe oraz stosuje programy komp~~terowe
wspomagajqce
prowadzenie dzialalnoici gospodarczej;
10) planuje i podejmuje dzialania marketingowe prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej;
11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzialalnoici gospodarczej.

(JOZ). Jezyk obcy ukierunkowany zawodowo
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Uczen:
1) posluguje siq zasobem Srodk6w jqzykowych (leksykalnych, gramatycznych,
ortograficznych oraz fonetycznych), umozliwiajqcych realizacjq zadan zawodowych;
2) interpretuje wypowiedzi dotyczqce wykonywania typowych czynnoSci zawodowych
artykulowane powoli i wyrainie, w standardowej odmianie jqzyka;
3) analizuje i interpretuje krbtkie teksty pisemne dotyczqce wykonywania typowych
czynnoSci zawodowych;

4) formuluje kr6tkie i zrozumiale wypowiedzi oraz teksty pisemne urnozliwiajqce
komunikowanie siq w Srodowisku pracy;

5) korzysta z obcojqzycznych irodel informacji.
(KPS). Kompetencje personalne i spoleczne
Uczen:
1) przestrzega zasad kultury i etyki;
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadan;
3) przewiduje skutki podejmowanych dzialan;

4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radziC sobie ze stresem;
6) aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnoici zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

8) potrafi ponosiC odpowiedzialnoSC za podejmowane dzialania;
9) potrafi negocjowaC warunki porozumien;

10) wspolpracuje w zespole.
2) efekty ksztalcenia wsp6lne dla zawodow w ramach obszaru rolniczo-leSnego z
ochronq Srodowiska, stanowiqce podbudowe do ksztalcenia w zawodzie lub grupie
zawod6w PKZ(R.c) i PKZ(R.d);
PKZ(R.c) UmiejqtnoSci stanowiqce podbudowq do ksztalcenia w zawodach: ogrodnik,
technik ogrodnik, pszczelarz, technik pszczelarz, rolnik, technik rolnik, technik architektury
krajobrazu, technik hodowca koni, operator maszyn leSnych, technik leSnik, rybak
Srbdlqdowy, technik rybactwa Sr6dlqdoweg0, technik weterynarii
Uczen:
1) wykonuje czynnoici kontrolno-obslugowe ciqgnik6w rolniczych;
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2) stosuje przepisy prawa dotyczqce ruchu drogowego;
3) przestrzega zasad kierowania ciqgnikiem rolniczym;
4) wykonuje czynnoici zwiqzane z prowadzeniem i obslugq ciqgnika rolniczego w zakresie
niezbqdnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T.
PKZ(R.d) UmiejqtnoSci stanowiqce podbudowq do ksztalcenia w zawodach: pszczelarz,
rolnik, technik pszczelarz, technik rolnik, technik agrobiznesu
Uczen:
1) rozr6inia pojazdy, maszyny, urzqdzenia i narzqdzia stosowane w produkcji rolniczej;
2) rozpoznaje czqici i podzespoly pojazd6w, maszyn i urzqdzen;
3) rozpoznaje rodzaje korozji oraz okreila sposoby ochrony metali przed korozja;
4) rozr6inia czynniki siedliska i zabiegi uprawowe;

5) rozpoznaje gleby i ocenia ich wartoiC rolnicza;
6) klasyfikuje nawozy i ocenia ich wplyw na glebq i roiliny;

7) rozpoznaje gatunki roilin i zwierzqt;
8) rozpoznaje roiliny uprawne i chwasty;
9) rozpoznaje rasy i typy uzytkowe zwierzqt gospodarskich;

10) stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadan.

3) efekty ksztalcenia wlaiciwe dla kwalifikacji wyodrebnionej w zawodzie rolnik opisane
w czeici 11:
R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

1. Prowadzenie produkcji roilinnej
Uczen:
1) okreila wplyw czynnikow klimatyczno-glebowych na wzrost i rozwbj oraz plonowanie
roilin;

2) dobiera roSliny do warunk6w klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;

3) dobiera zmianowanie roilin uprawnych do okreSlonych warunk6w gospodarstwa
rolniczego;
4) wykonuje prace zwiqzane z konserwacjq urzqdzen wodno-melioracyjnych;
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5) planuje nawoienie organiczne i mineralne;
6) ocenia jakoSC materialu siewnego;

7) przygotowuje material siewny do siewu;
8) planuje zabiegi agrotechniczne odpowiednie do warunk6w glebowych i wymagan roSlin
uprawnych;

9) wykonuje zabiegi agrotechniczne zwiqzane z produkcja, roSlin uprawnych;
10) rozpoznaje choroby, szkodniki i chwasty roSlin uprawnych;
11) dobiera metody i Srodki ochrony roilin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roilin;
12) dobiera narzqdzia, urzqdzenia i maszyny do prac w produkcji roSlinnej;
13) obsluguje maszyny i urzqdzenia stosowane w produkcji roilinnej;
14) prowadzi uprawq roSlin zgodnie ze Zwyklq Dobrq Praktykq Rolniczq i z Zasadamj
Wzajernnej ZgodnoSci oraz rachunkiem ekonomicznym;
15) stosuje ekologiczne metody uprawy roSlin;
16) przestrzega warunk6w przechowywania produktow pochodzenia roSlinnego;
17) przechowuj e oraz przygotowuje produkty pochodzenia roSlinnego do sprzedazy;
18) prowadzi sprzedai bezpoSredniq produktow pochodzenia roSlinnego.

2. Prowadzenie produkcji mierzecej
Uczen:
1) okreSla polozenie narzqd6w i ukladow w organizmach zwierzqt gospodarskich;
2) okreSla procesy zyciowe zachodzqce w organizmach zwierzqt gospodarskich;
3) rozpoznaje gatunki, typy uiytkowe i rasy zwierzqt gospodarskich;

4) okreSla kierunki c h o w zwierzqt gospodarskich;
5) rozpoznaje i ocenia jakoSC pasz stosowanych w zywieniu zwierzqt gospodarskich;
6) przygotowuje, konsenvuje i przechowuje pasze;
7) analizuje wplyw racjonalnego zywienia zwierzqt gospodarskich na wyniki produkcyjne i
ekonomiczne;
8) dobiera narzqdzia, urzqdzenia i maszyny do prac w produkcji zwierzqcej;
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9) obsluguje maszyny i urzqdzenia stosowane w produkcji zwierzqcej;
10) wykonuje prace zwiqzane z iywieniem, rozrodem oraz pielcgnacjq zwierzqt
gospodarskich;

11) wykonuje prace zwiqzane z higienq zwierzqt i utrzymaniem pomieszczen gospodarskich;
12) okreSla warunki zoohigieniczne w pomieszczeniach dla zwierzqt gospodarskich;
13) prowadzi produkcje zwierzeca,zgodnie ze Zwykla, Dobra, Praktyka, Rolnicza,i z Zasadami
Wzaj emnej ZgodnoSci;

14) rozpoznaje objawy chorobowe na podstawie wyglqdu i zachowania zwierzqt
gospodarskich;
15) przestrzega zasad identyfikacji i rejestracji oraz obrotu zwierzqtami gospodarskimi;

16) stosuje metody ekologiczne w produkcji zwierzqcej;
17) przygotowuje zwierzqta do aukcji, pokaz6w i wystaw;
18) przygotowuje zwierzqta i produkty pochodzenia zwierzqcego do sprzedazy;
19) prowadzi sprzedaz bezpoiredniq zwierzqt i produkt6w pochodzenia zwierzqcego.

3. Obsluga irodkdw technicznych stosowanych w rolnictwie
Uczen:
1) posluguje siq dokumentacjq technicma, instrukcjami obslugi maszyn i urzqdzen rolniczych
oraz normami i katalogami;
2) rozpoznaje materialy konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w maszynach i
urzqdzeniach rolniczych;

3) obsluguje mzqdzenia i systemy energetyki odnawialnej;

,

4) obsluguje urzqdzenia wodociqgowe stosowane w budynkach inwentarskich;
5) obsluguje i konserwuje urzqdzenia wodno-melioracyjne;

6) dobiera pojazdy i Srodki transportu do rodzaju prac wykonywanych w rolnictwie;

7) przygotowuje do pracy pojazdy, maszyny, narzqdzia i urzqdzenia;
8) przeprowadza kalibracjq opryskiwaczy stosowanych w ochronie roilin;
9) wykonuje czynnoici zwiqzane z przeglqdarni technicmymi oraz konserwacjqpojazd6w,
maszyn i urzqdzen rolniczych.
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3. WARUNKI REALIZACJI KSZTALCENIA W ZAWODZIE
Szkola podejmujqca ksztalcenie w zawodzie rolnik powinna posiadad nastqpujqce
pomieszczenia dydaktyczne:
1) pracowniq produkcji rolniczej, wyposazona, w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z
dostqpem do Internetu, z drukarkg ze skanerem i z projektorem multimedialnym i z pakietem
program6w biurowych, profile glebowe, pr6bki nasion roilin uprawnych, okazy naturalne
roSlin i chwastbw, atlasy roSlin uprawnych, chwastow i szkodnikow, zielniki roSlin
uprawnych i chwastbw, przyrzqdy pomiarowe klimatycznych i glebowych czynnikdw
siedliska, modele narzqdzi i niaszyn do uprawy gleby, nawozenia, ochrony i zbioru roilin
uprawnych, przekroje i modele anatomicme zwierzqt, pr6bki pasz i komponent6w
paszowych, oprogramowanie do ukladania dawek pokarmowych, normy zywienia zwierzqt,
przykladowe karty technologiczne, katalogi pojazd6w, maszyn i narzqdzi oraz ich czqici,
instrukcje obshgi pojazdbw i maszyn rolniczych;
2) warsztaty szkolne, wyposazone w: instrukcje obslugi maszyn i urzqdzen, maszyny,
narzqdzia i urzqdzenia stosowane w produkcji rolniczej, pojazdy do nauki jazdy; plac
manewrowy do nauki jazdy, poligon do nauki pracy maszynami rolniczymi.
Ponadto szkola powinna posiadad gospodarstwo szkolne, wyposaione w: budynki
inwentarskie z zywymi zwierzqtarni, plytq obornikowg kompostownik, zbiornik na gnoj6wkq
i gnojowicq, magazyny do przechowywania produktow rolniczych, magazyny do
przechowywania pasz, nawozdw mineralnych i irodk6w ochrony roilin, garaie i wiaty na
maszyny, pola z roilinami uprawnymi, l@i, pastwiska, dzialkq agrobiologicznq.
Ksztalcenie praktyczne moze odbywad siq w pracowniach, warsztatach i gospodarstwach
szkolnych, plac6wkach ksztalcenia ustawicznego, placowkach ksztalcenia praktycznego oraz
gospodarstwach rolnych.
Szkola przygotowuje ucznia do kierowania cienikiem rolniczym z przyczepq (przyczepami)
lub pojazdem wolnobieznym z przyczepa, (przyczepami). Egzamin pahstwowy, wyrnagany do
uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii, jest przeprowadzany zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 5 stycmia 201 1 r. o kierujqcych pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z p6in.
zm.).

4. MOZLIWOSCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W
ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAECENIA OKRESLONEGO W
KLASYFIKACJI ZAWODOW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
Absolwent szkoly ksztalcqcej w zawodzie rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji R.3.
Prowadzenie produkcji rolniczej moze uzyskad dyplom potwierdzajqcy kwalifikacje w
zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji R.16. Organizacja i
nadzorowanie produkcji rolniczej lub w zawodzie technik agrobiznesu po potwierdzeniu
dodatkowo kwalifikacji R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiqbiorstwa w agrobiznesie.
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Symbol: 613003
Rolnik
I1
I
I11
Razem godzin w
Lp. Przedmioty zawodowe
obowiwjqce
stopien stopien stopieli okresie ksztalcenia
na kursach zawodowych
4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.
1. Produkcja roilinna
52
148
56
40
2. Produkcja zwierz~ca
48
44
60
152
--40
16
3. Podstawy techniki
56
----4. Przepisy ruchu drogowego
32
32
----5. Podstawy dzialalnoSci zawodowej
16
16
Jqzyk obcy zawodowy
4
6
4
Godziny
do
dyspozycji
wychowawcy
4
4
4
7
12
140
Razem godzin
140
140
420
Nr dzialu
Efekty ksztalcenia z podstawy programowej
1. Produkcj a
roSlinna

Liczba godzin

1) rozroznia pojazdy, maszyny, urzqdzenia i narz~dziastosowane 148
w produkcji rolniczej ;

2) rozrdznia czynniki siedliska i zabiegi uprawowe;
3) rozpomaje gleby i ocenia ich wart066 rolniczq
4) klasyfikuje nawozy i ocenia ich wplyw na glebq i roiliny;
5) rozpomaje roiliny uprawne i chwasty;

6) stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie
zadan.

7) okreila wplyw czynnikdw klimatycmo-glebowych na wzrost
i rozwdj oraz plonowanie roilin;
8) dobiera roiliny do warunkdw klimatyczno-glebowych
i ekonomicmych danego rejonu;

9) dobiera zmianowanie roilin uprawnych do okreilonych
warunkdw gospodarshva rolniczego;
10) wykonuje prace zwiqzane z konserwacjq urzqdzen wodnomelioracyjnych;
11) planuje nawoienie organicme i mineralne;

12) ocenia jakoSC materiah siewnego;
13) przygotowuje material siewny do siewu;
14) planuje zabiegi agrotechniczne odpowiednie do warunkdw
glebowych i wymagan roilin uprawnych;
15) wykonuje zabiegi agrotechniczne zwitgane z produkcjq
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roSlin uprawnych;
16) rozpoznaje choroby, szkodniki i chwasty roSlin
uprawnych;
17) dobiera metody i Qrodkiochrony roQlinzgodnie
z zasadami integrowanej ochrony roSlin;
18) dobiera narzqdzia, urzqdzenia i maszyny do prac
w produkcj i roSlinnej ;
19) obshguje maszyny i wzqdzenia stosowane w produkcji
roilinnej;

20) prowadzi uprawq roSlin zgodnie ze Zwyklq Dobrq
Praktykq Rolniczq i z Zasadarni Wzajernnej ZgodnoSci oraz
rachunkiem ekonomicznym;
2 1) stosuje ekologiczne metody uprawy roSlin;
22) przestrzega warunk6w przechowywania produkt6w
pochodzenia roSlinnego;
23) przechow~ljeoraz przygotowuje produkty pochodzenia
roilinnego do sprzedazy;
24) prowadzi sprzedai bezpoSredniq produkt6w
pochodzenia roilinnego.
25) okreSla skutki oddzialywania czynnik6w szkodliwych
na organizm czlowieka;
26) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiwjqcymi
wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy, ochrony przeciwpoZ;arowej i ochrony
Srodowiska;
27) stosuje Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej
podczas wykonywania z a d zawodowych;
~
28) przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosuje przepisy prawa dotyczqce ochrony
przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
29) udziela pienvszej pomocy poszkodowaiym
w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrozenia zdrowia
i zycia.
30) przestrzega zasad kultury i etyki;
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3 1) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadari;
32) przewiduje skutki podejmowanych dzialari;
33) jest otwarty na zmiany;
34) aktualizuje wiedzq i doskonali umiej~tnoicizawodowe;
35) przestrzega tajernnicy zawodowej;
e

36) potrafi ponosiC odpowiedzialnoSC za podejmowane
dzialania;
37) potrafi negocjowaC warunki porozumien;
38) wsp6lpracuje w zespole.
39) stosuje pojqcia z obszaru funkcjonowania gospodarki
rynkowej;
40) stosuje przepisy prawa dotyczqce prowadzenia
dzialalnoici gospodarczej;
41) planuje i podejmuje dzialania marketingowe
prowadzonej dzialalnoici gospodarczej;

2. Produkcja
zwierzqca

1) rozroinia pojazdy, maszyny, urzqdzenia i narzqdzia
stosowane w produkcji rolniczej;
2) rozpoznaje gatunki roilin i zwierzqt;
3) rozpoznaje rasy i typy uiytkowe zwierzqt gospodarskich;
4) stosuje programy komputerowe wspomagajqce
wykonywanie zadari.
5) dobiera narzqdzia, urzqdzenia i maszyny do prac
w produkcji
6) okreila polozenie narzqd6w i uklad6w w organizmach
zwierzqt gospodarskich;
7) okreila procesy zyciowe zachodzqce w organizmach
zwierzqt gospodarskich;
8) rozpoznaje gatunki, typy uiytkowe i rasy zwierzqt
gospodarskich;
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9) okreila kierunki chowu zwierzqt gospodarskich;
10) rozpoznaje i ocenia jakoiC pasz stosowanych
w zywieniu zwierzqt gospodarskich;
11) przygotowuje, konserwuje i przechowuje pasze;
12) analizuje wplyw racjonalnego qwienia zwierzqt
gospodarskich na wyniki produkcyjne i ekonomiczne;
13) dobiera narzqdzia, urzqdzenia i maszyny do prac
w produkcji zwierzqcej;
14) obsluguje maszyny i urzqdzenia stosowane w produkcji
zwierzqcej ;
15) wykonuje prace zwiqzane z zywieniem, rozrodem oraz
pielqgnacja, zwierzqt gospodarskich;
16) wykonuje prace zwiqzane z higienq zwierzqt
i utrzyrnaniem pomieszczen gospodarskich;
17) okreila warunki zoohigienicne w pomieszczeniach dla
zwierzqt gospodarskich;
18) prowadzi produkcjq zwierzqcq zgodnie ze Zwykla,
Dobrq Praktykq Rolniczq i z Zasadami Wzajemnej
Zgodnoici;
19) rozponaje objawy chorobowe na podstawie wyglqdu
i zachowania zwierzqt gospodarskich;
20) przestrzega zasad identyfikacji i rejestracji oraz obrotu
zwierzqtami gospodarskimi;
21) stosuje metody ekologiczne w produkcji zwierzqcej;
22) przygotowuje zwierzqta do aukcji, pokazow i wystaw;
23) przygotowuje zwierzqta i produkty pochodzenia
zwierzqcego do sprzedaiy;
24) prowadzi sprzedai bezpoiredlziq zwierzqt i produkt6w
pochodzenia zwierzqcego.
25) posluguje siq dokumentacja technicma, instrukcjami
obslugi maszyn i urzqdzen rolniczych oraz normami i
katalogami;
26) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiqzujqcymi
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wymaganiami ergonomii, przepisarni bezpieczenstwa
i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony
Srodowiska;
27) stosuje Srodki,ochronyindywidualnej i zbiorowej
podczas wykonywania zadari zawodowych;
28) przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosuje przepisy prawa dotyczqce ochrony
przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
29) udziela pierwszej pomocy poszkodowanyrn
w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrozenia zdrowia
i zycia.

1 30) przestrzega zasad kultury i etyki;
3 1) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadan;

( 32) przewiduje skutki podejmowanych dzialab;
33) jest otwarty na zmiany;
34) aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnoSci zawodowe;
35) przestrzega taj emnicy zawodowej;
36) potrafi ponosik odpowiedzialnoSk za podejmowane
dzialania;
37) potrafi negocjowak warunki porozumien;
38) wspolpracuje w zespole.
39) stosuje pojecia z obszaru funkcjonowania gospodarki
rynkowej ;
40) prowadzi korespondencjq zwiqzanq z prowadzeniem
dzialalnoici gospodarczej;
41) planuje i podejmuje dzialania marketingowe
prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej;

3. Podstawy
techniki

1) wykonuje czynnoSci kontrolno-obslugowe cislgnikow
rolniczych;
2) stosuje przepisy prawa dotyczqce mchu drogowego;
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3) przestrzega zasad kierowania ciqgnikiem rolniczym;
4) wykonuje czynnoici zwiqzane z prowadzeniem i obslugq
ciqgnika rolniczego w zakresie niezbqdnym do uzyskania
prawa jazdy kategorii T.

5) rozroinia pojazdy, maszyny, urzqdzenia i narzqdzia
stosowane w produkcji rolniczej;
6) rozpoznaje czqici i podzespoly pojazdbw, maszyn
i urzqdzen;
7) rozpoznaje rodzaje korozji oraz okreila sposoby ochrony
metali przed korozja;
8) stosuje programy komputerowe wspomagajqce
wykonywanie zadan.

9) wykonuje zabiegi agrotechniczne zwiqzane z produkcjq
roilin uprawnych;
10) dobiera narzqdzia, urzqdzenia i maszyny do prac
w produkcji roilinnej ;
11) obsluguje maszyny i urzqdzenia stosowane w produkcji
roilinnej ;
12) przygotowuje, konsenvuje i przechowuje pasze;
13) dobiera narzqdzia, urzqdzenia i maszyny do prac
w produkcji zwierzqcej ;
14) obsluguje maszyny i urzqdzenia stosowane w produkcji
zwierzqcej;
15) wykonuje prace zwiqzane z zywieniem, rozrodem oraz
pielqgnacjq zwierzqt gospodarskich;
16) posluguje siq dokurnentacja technicula, instrukcjami
obslugi maszyn i urzqdzen rolniczych oraz nonnami i
katalogarni;
17) rozpoznaje materialy konstrukcyjne i eksploatacyjne
stosowane w maszynach i urzqdzeniach rolniczych;
18) obsluguje urzqdzenia i systemy energetyki odnawialnej;
19) obsluguje urzqdzenia wodociqgowe stosowane
w budynkach inwentarskich;
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20) obsluguje i konsenvuje urzqdzenia wodno-melioracyjne;
2 1) dobiera pojazdy i Srodki transportu do rodzaju prac
wykonywanych w rolnictwie;
22) przygotowuje do pracy pojazdy, maszyny, narzqdzia
i urzqdzenia;
23) przeprowadza kalibracj~opryskiwaczy stosowanych
w ochronie roilin;
24) wykonuje czynnoSci zwiqzane z przeglqdami
technicmymi oraz konsenvacjq pojazdow, maszyn
i urzqdzen rolniczych.
25) rozr6inia pojqcia zwiqzane z bezpieczelistwem i higienq
pracy, ochroiiq przeciwpoiarowa, ochronq Srodowiska
i ergonomia;
26) rozroinia zadania i uprawnienia instytucji oraz sluzb
dzialajqcych w zakresie ochrony pracy i ochrony
Srodowiska w Polsce;
27) przewiduje zagrozenia dla zdrowia i zycia czlowieka
oraz mienia i Srodowiska zwiqzane z wykonywaniem zadan
zawodowych;
28) okreSla zagrozenia zwiqzane z wystqpowaniem
szkodliwych czynnik6w w Srodowisku pracy;
29) okreSla skutki oddzialywania czynnik6w szkodliwych
na organizm czlowieka;
30) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiqmjqcymi
wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczelistwa
i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej i ochrony
Srodowiska;
3 1) stosuje Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej
podczas wykonywania zadan zawodowych;
32) przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosuje przepisy prawa dotyczqce ochrony
przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
33) udziela pienvszej poniocy poszkodowanym
w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagroienia zdrowia
i zycia.
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34) jest otwarty na zmiany;
35) aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnoici zawodowe;
36) wspolpracuje w zespole.
4. Przepisy
ruchu
drogowego

1) wykonuje czynnoSci kontrolno-obslugowe ciqgnikbw
rolniczych;
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2) stosuje przepisy prawa dotyczqce wchu drogowego;
3) przestrzega zasad kierowania ciqgnikiem rolniczym;

4) wykonuje czynnoSci zwiqzane z prowadzeniem i obslugq
ciqgnika rolniczego w zakresie niezbqdnym do uzyskania
prawa jazdy kategorii T.
5) udziela pienvszej pomocy poszkodowanym
w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrozenia zdrowia
i zycia.
6) wspolpracuje w zespole.

5. Podstawy
dzialalnoSci
zawodowej

1) stosuje programy komputerowe wsponiagajqce
wykonywanie zadari.
2) prowadzi sprzedai bezpoiredniq zwierzqt i produktow
pochodzenia zwierzqcego.
3) rozroinia pojqcia zwiqzane z bezpieczenstwem i higienq
pracy, ochronq przeciwpozarowq, ochronq Srodowiska
i ergonomia;
4) rozroznia zadania i uprawnienia instytucji oraz sluzb
dzialajqcych w zakresie ochrony pracy i ochrony
Srodowiska w Polsce;

5) okreSla prawa i obowi@i pracownika oraz pracodawcy
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;
6) przewiduje zagrozenia dla zdrowia i zycia czlowieka oraz
mienia i Srodowiska z w i p n e z wykonywaniem zadan
zawodowych;

7) okreSla zagrozenia zwiqzane z wystqpowaniem
szkodliwych czynnikow w Srodowisku pracy;
8) okreila skutki oddzialywania czynnikbw szkodliwych na
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organizm czlowieka;
9) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiqzujqcymi
wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony
Srodowiska;
10) stosuje Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej
podczas wykonywania zadan zawodowych;
11) przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosuje przepisy prawa dotyczqce ochrony
przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
12) udziela pienvszej pomocy poszkodowanym
w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrozenia zdrowia
i zycia.
13) przestrzega zasad kultury i etyki;
14) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadan;
15) przewiduje skutki podejmowanych dzialan;
16) jest otwarty na zmiany;

1 17) potrafi radziC sobie ze stresem;
18) aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnoici zawodowe;
19) przestrzega tajemnicy zawodowej;
20) potrafi ponosiC odpowiedzialnoSC za podejmowane
dzialania;
2 1) potrafi negocjowaC warunki porozumien;
22) wspolpracuje w zespole.
23) stosuje pojqcia z obszaru funkcjonowania gospodarki
rynkowej ;
24) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczqce
ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa
podatkowego i prawa autorskiego;
25) stosuje przepisy prawa dotyczqce prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej;
26) rozroinia przedsiqbiorstwa i instytucje wystqpujqce
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w braniy i powiqania miqdzy nimi;
27) analizuje dzialania prowadzone przez przedsiqbiorstwa
funkcjonujqce w braniy;
28) inicjuje wsp6lne przedsiqwziqcia z r6inymi
przedsiebiorstwarni z braniy;
29) przygotowuje dokumentacjq niezbqdnq do uruchomienia
i prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej;

30) prowadzi korespondencje zwiqzanq z prowadzeniem
dzialalnoSci gospodarczej;
3 1) obsluguje urzqdzenia biurowe oraz stosuje prograniy
komputerowe wspomagajqce prowadzenie dzialalnoSci
gospodarczej;
32) planuje i podejmuje dzialania marketingowe
prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej;
33) optyrnalizuje koszty i przychody prowadzonej
dzialalnoSci gospodarczej.

6. Jqzyk obcy
zawodowy

1) posluguje siq zasobem Srodk6wjqzykowych
(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz
fonetycznych), umozliwiajqcych realizacjq z a d ~
zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotyczqce wykonywania
typowych czynnoici zawodowych artykulowane powoli
i wyrainie, w standardowej odrnianie jqzyka;
3) analizuje i interpretuje kr6tkie teksty pisemne dotyczqce
wykonywania typowych czynnoSci zawodowych;
4) forrnuluje kr6tkie i uozumiale wypowiedzi oraz teksty
pisemne umozliwiajqce komunikowanie sie w Srodowisku
pracy;
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4

ZESPOL SZKOL RZEMIESLNICZYCH
OSRODEK DOKSZTALCANIA IDOSKONALENIA ZAWODOWEGO

W SZCZECINIE

DOKUMENTACJA PEDAGOGICZNA
NA KURSY ZAWODOWE I- I1- I11 STOPNIA

W ZAWODZIE:

ZDUN

NR PROGRAMU 711203/ODiDZ/SZ/2012

SZCZECIN 2012 r.
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Opracowano na podstawie:
- rozporzqdzenia MEN z dnia 23 grudnia 2011 roku, w sprawie klasyfikacji zawod6w
szkolnictwa zawodowego (Dz.U.2012 poz. 7 z dnia 3 stycznia 2012r)
- rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie ramowych plan6w
nauczania w szkolach publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204 z dnia 22 lutego 2012r.)
- rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie podstawy programowej
ksztatcenia
w zawodach (Dz.U. 2012 poz. 184 z dnia 7 lutego 2012r.)

Dostosowany do potrzeb ksztalcenia mlodocianych pracownik6w z teoretycznych
przedmiotow zawodowych na kursach zawodowych stopnia I,11, I11w Oirodku
Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Szuecinie w zawodzie ZDUN
Nr programu: 7112031 ODiDZ / SZ I 2012

Wchodzi w Wyciesukcesywnie z dniem 01 w d n i a 2012 r.

,,Program powstal na podstawie przykladowego programu nauczania zamieszczonego
na stronie internbtowej Krajowego Oirodka Wspierania Edukacji Zawodowej i
Ustawicznej - htt~://www.koweziu.edu.~l".
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Program nauczania realizowany
w Oirodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego
w zawodzie

Zdun
Nr programu:

711203

711203/712[08] /ZSZ/MENiS 2002.08.20 / ZSiPKZl2012

przedmiot6w zawodowych realizowanych w OSrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego
opracowany w oparciu o program nauczania dla Zasadniczej Szkoly Zawodowej nr programu
opracowany przez nauczycieli Zespolu Szk61 i
w Zielonej Gorze
Typ programu - turnusy zawodowe
Rodzaj programy - liniowy
Autorzy programu - mgr ini. Leszek Jastrubczak
- mgr inz. Mariola Kostrzewska
- mgr Magdalena Kurylo
- ini. Regina Magryn

Placbwek

Ksztalcenia

Zawodowego

Wchodzi w iycie sukcesywnie z dniem 01 wrzeinia 2012r.
Opracowano w O6rodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szk6l
i
Plac6wek Ksztalcenia Zawodowego w Zielonej G6rze zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej ksztalcenia w
zawodach w oparciu o program nauczania programu 712[08] /ZSZ/MENiS 2002.08.20
dla zasadniczej szkoly zawodowej w zawodzie zdun

Celem ksztalcenia zawodowego jest przygotowanie uczqcych siq do iycia w wantnkach
wsp6lczesnego Swiata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na
zmieniaj qcym siq ryrku pracy.
Zadania szkoly i innych podmiot6w prowadzqcych ksztalcenie zawodowe oraz spos6b ich realizacji
sq uwarunkowane zmianami zachodzqcymi w otoczeniu gospodarczo-spolecznym, na kt6re
wplywajq w szczeg6lnoSci: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja proces6w
gospodarczych i spolecznych, rosnqcy udzial handlu miqdzynarodowego, mobilnoSC geograficzna
i zawodowa, nowe techniki i technologie, a takie wzrost oczekiwan pracodawc6w w zakresie
poziomu wiedzy i umiejqtnoSci pracownik6w.

W procesie ksztalcenia zawodowego waine jest integrowanie i korelowanie ksztalcenia og6lnego
i zawodowego, w tym doskonalenie kompeteiicji kluczowych nabytych w procesie ksztalcenia
ogolnego, z uwzglqdnieniem niiszych etap6w edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogolnej
powiqzanej z wiedzq zawodowq przyczyni siq do podniesienia poziomu umiejqtno6ci'zawodowych
absolwent6w szk61 ksztalcqcych w zawodach, a tym samym zapewni im moiliwo6C sprostania
wyzwaniom zmieniajqcego siq rynku pracy.

W procesie ksztalcenia zawodowego sq podejmowane dzialania wspomagajqce r o m 6 j kaidego
uczqcego siq, stosownie do jego potrzeb i mozliwoSci, ze szczegolnym uwzglqdnieniem
indywidualnych Sciezek edukacji i kariery, mozliwo6ci podnoszenia poziomu wyksztalcenia
i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu konczeniu nauki.
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Elastycznemu reagowaniu systemu ksztalcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego
otwartoici na uczenie siq przez cale zycie oraz mobilnoSci edukacyjnej i zawodowej absolwent6w
ma sluzyC wyodrqbnienie kwalifikacji w ramach poszczeg6lnych zawod6w wpisanych do
klasyfikacji zawod6w szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTALCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoly ksztalcqcej w zawodzie zdun powinien by6 przygotowany do wykonywania
nastqpujqcych zadan zawodowych:
1) wykonywania piec6w grzewczych murowanych i komink6w;
2) remontowania piec6w grzewczych murowanych i komink6w;
3) wykonywania rozbi6rki piec6w grzewczych murowanych i komink6w.

2. EFEKTY KSZTALCENIA
Do wykonywania wyzej wymienionych zadah zawodowych niezbqdne jest osislgniqcie zakladanych
efektow ksztalcenia, na kt6re skladajq siq:
1) efekty ksztalcenia wsp6lne dla wszystkich zawod6w;

(BHP). Bezpieczenstwo i higiena pracy
Uczen:
1) rozr6znia pojqcia zwiqane z bezpieczenstwem i higienq pracy, ochronq przeciwpozarow%
ochronq Srodowiska i ergonomist;
2) rozroznia zadania i uprawnienia instytucji oraz sluzb dzialajqcych w zakresie ochrony pracy
i ochrony Srodowiska w Polsce;
3) okreila prawa i obowiqzki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy;
4) przewiduje zagrozenia dla zdrowia i zycia czlowieka oraz mienia i Srodowiska zwiqane
z wykonywaniem z a d h zawodowych;

5) okreSla zagrozenia zwiqzane z wystqpowaniem szkodliwych czynnikow w Srodowisku pracy;

6) okreSla skutki oddzialywania czynnik6w szkodliwych na organizm czlowieka;
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiqujqcymi wymaganiami ergonomii, przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;

8) stosuje Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadan zawodowych;
9) przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce ochrony
przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
10) udziela pienvszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrozenia
zdrowia i zycia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej
Uczeli:
1) stosuje pojqcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczqce ochrony daiiych osobowych oraz
przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
3) stosuje przepisy prawa dotyczqce prowadzenia dzialalnoici gospodarczej;
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4) rozr6inia przedsiqbiorstwa i instytucje wystqpujqce w branzy i powiqzania miqdzy nimi;
5) analizuje dzialania prowadzone przez przedsiqbiorstwa funkcjonujqce w branzy;
6) inicjuje wsp6lne przedsiqwziqcia z r6znymi przedsiqbiorstwami z branzy;
7) przygotowuje dokumentacjq niezbqdna, do uruchomienia i prowadzenia dzialalnoici
gospodarczej;
8) prowadzi korespondencjq zwiqzanq z prowadzeniem dzialalnoici gospodarczej;
9) obsluguje urzqdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagajqce prowadzenie
dzialalnoSci gospodarczej;

10) planuje i podejmuje dzialania marketingowe prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej;
11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej

(JOZ). Jezyk obcy ukierunkowany zawodowo
Uczen:
1) posluguje siq zasobem Srodkow jqzykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz
fonetycznych), umozliwiajqcych realizacjq zadan zawodowych;
2) interpretuje wypowiedzi dotyczqce wykonywania typowych czynnoSci zawodowych
artykulowane powoli i wyrainie, w standardowej odmianie jqzyka;

3) analizuje i interpretuje kr6tkie teksty pisemne dotyczqce wykonywania typowych czynnoici
zawodowych;
4) formuluje krotkie i zrozumiale wypowiedzi oraz teksty pisemne umozliwiajqce komunikowanie
siq w Srodowisku pracy;
5) korzysta z obcojqzycznych ir6del informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i spoleczne
Uczen:
1) przestrzega zasad kultury i etyki;
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadah;

3) przewiduje skutki podejmowanych dzialan;
4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radziC sobie ze stresem;
6) aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnoici zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
8) potrafi ponosiC odpowiedzialnoSC za podejniowane dzialania;

9) potrafi negocjowaC warunki porozumien;
10) wsp6lpracuje w zespole.
2) efekty ksztalcenia wspolne dla zawodow w ramach obszaru budowlanego, stanowiqce
podbudowq do ksztalcenia w zawodzie lub grupie zawod6w PKZ(B.c) i PKZ(B.d);

PKZ(B.c) Umiejetnoici stanowiqce podbudowe do ksztalcenia w zawodach: kominiarz,
monter zabudowy i rob6t wykonczeniowych w budownictwie, monter izolacji budowlanych,
dekarz, cieila, betoniarz-zbrojarz, kamieniarz, zdun, murarz-tynkarz, monter konstrukcji
budowlanych, technik renowacji element6w architektury, technik budownictwa, technik drog
i most6w kolejowych, monter system6w rurociqgowych, monter nawierzchni kolejowej,

135

technik drogownictwa
Uczen:
1) rozpoznaje rodzaje i elementy obiektow budowlanych;
2) rozroinia konstrukcje obiektow budowlanych i technologie ich wykonania;
3) rouoznia rodzaje i elementy instalacji budowlanych;
4) rozpoznaje materialy budowlane i okreSla ich zastosowanie;
5) przestrzega zasad sporzqdzania rysurkow budowlanych;
6) wykonuje szkice robocze;
7) rozroinia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie;

8) rozroinia przyrzqdy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych;
9) przestrzega zasad wykonywania pomiarow zwiqzanych z robotami budowlanymi;
10) rozpoznaje elementy zagospodarowania terenu budowy;
11) rozroznia Srodki transportu stosowane w budownictwie;
12) przestrzega zasad transportu i skladowania materialow budowlanych;
13) rozroinia rodzaje rusztowan oraz przestrzega zasad ich montazu, uzytkowania i demontaiu;
14) stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadan.

PKZ(B.d) Umiejetnoici stanowiqce podbudowe do ksztalcenia w zawodach: kominiarz, zdun
Uczen:

1) rozrdinia rodzaje paliw i okreila ich wlaSciwoSci;
2) wyjainia procesy zachodzqce podczas spalania paliw;
3) przestrzega zasad sporzqdzania bilansu powietrza w pomieszczeniach;

4) rozroinia rodzaje przewodow kominowych w obiektach budowlanych;
5) stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadan.
3) efekty ksztalcenia wlaSciwe dla kwalifikacji wyodrqbnionej w zawodzie zdun opisane w czqSci
11:

B.19. Wykonywanie rob6t zdunskich

1. Wykonywanie murowanych piec6w grzewczych i ich rozbi6rka
Uczen:
1) rozroinia rodzaje piecow grzewczych;
2) posluguje siq dokumentacjq projektowa, normami i instrukcjami dotyczqcymi wykonywania
murowanych piecow grzewczych i ich rozbibrki;

3) dobiera konstrukcjq i wielkoSC piecow grzewczych murowanych w zaleznoSci od rodzaju
i wielkoSci pomieszczenia;
4) sporzqdza przedmiar robot zwiqzanych z wykonaniem murowanych piecow grzewczych i ich
rozbiorkq oraz kalkulacj q kosztow ich wykonania;
5) dobiera materialy, narzqdzia i sprzqt do rob& zwiqanych z wykonaniem murowanych piecow
grzewczych i ich rozbibrksl;
6) przygotowuje zaprawy oraz mieszanki betonowe do wykonywania murowanych piecow
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grzewczych;
7) wykonuje fundamenty pod konstrukcje murowanych piecow grzewczych;
8) muruje piece grzewcze;
9) osadza elementy metalowe w murowanych piecach grzewczych;
10) wykonuje roboty zwiqzane z wykonczeniem obudowy murowanych piecow grzewczych;
11) podlqcza murowane piece grzewcze do przewodow kominowych;
12) wykonuje inwentaryzacjq murowanych piecow grzewczych;
13) wykonuje roboty zwiqzane z remontem murowanych piecow grzewczych i ich rozbiorka;
14) ocenia jakoSC wykonanych robot zwiqzanych z remontem murowanych piecow grzewczych
i ich rozbiorka;
15) wykonuje obmiar robot zwiqzanych z wykonaniem, remontem i rozbiorkq murowanych piecow
grzewczych i sporzqdza rozliczenie tych robot.
2. Wykonywanie i rozbi6rka komink6w
Uczen:
I) rozroinia rodzaje i konstntkcje kominkow;
2) posluguje siq dokumentacjq projektowa, norrnami i instrukcjami dotyczqcymi wykonywania
komink6w i ich rozbiorki;

3) dobiera konstrukcjq i wielkoSC kominkow w zaleinoSci od ich przeznaczenia i wielkoici
pomieszczen;
4) dobiera materialy, narzqdzia, i sprzqt do robot zwiqzanych z wykonaniem komin6wYich
remontem i rozbi6rkq
5) sporzqdza przedmiar robot zwiqzanych z wykonaniem kominow, ich remontem i rozbiorkq
i kalkulacjq kosztow ich wykonania;
6) przygotowuje zaprawy i mieszanki betonowe do robot zwiqzanych z wykonywaniem kominow
i ich remontem;

7) wykonuje fundamenty pod konstrukcje kominkow;
8) wykonuje kominki murowane i wykonuje kominki z gotowych elementow;
9) montuje w kominkach elementy metalowe oraz wklady i kasety kominkowe;
10) wykonuje roboty zwiqzane z wykonczeniem obudowy kominkow;
11) podlqcza kominki do przewodow kominowych;
12) wykonuj e inwentaryzacjq kominkow;
13) wykonuje roboty zwiqzane z remontem kominkow i ich rozbiorka;
14) ocenia jako6C robot zwiqzanych z wykonywaniem kominkow i ich remontem;

15) wykonuje obmiar robot zwiqzanych z wykonaniem komink6wyich remontem i rozbiorkq
i sporzqdza rozliczenie tych robot.
1. WARUNKI REALIZACJI KSZTALCENIA W ZAWODZIE
Szkola podejmujqca ksztalcenie w zawodzie zdun powinna posiadaC nastqpujqce pomieszczenia
dydaktyczne:
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1) pracowniq technologicznq, wyposazonq w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostqpem
do Internetu, z drukarkq, ze skanerem i z projektorem multimedialnym oraz z pakietem programow
biurowych, programem do tworzenia prezentacji i grafiki; przykladowe dokumentacje projektowe,
normy dotyczqce prowadzenia robot zdunskich; aprobaty techniczne, certyfikaty jakoici materialow
budowlanych; modele i rysunki konstrukcji budowlanych i ich elementow oraz piecow grzewczych
murowanych i kominkow; elementy metalowe do montaiu w piecach grzewczych m~~rowanych,
wklady i kasety kominkowe; probki i katalogi materialow budowlanych; plansze, filmy
instruktaiowe i instrukcje technologiczne dotyczqce robot zdunskich; narzqdzia i sprzqt do
wykonywana i remontowania piecow grzewczych murowanych oraz kominkow; specyfikacje
warunkow technicmycli wykonania i odbioru robot zduhskich, katalogi nakladow rzeczowych,
cenniki materialow budowlanych, zestaw przepisow prawnych dotyczqce robot budowlanych;
dla nauczyciela
2) pracowniq rysunku technicznego, wyposaionq w: stanowisko komp~~terowe
podlqczone do sieci lokalnej z dostqpem do Internetu, z drukarkg z ploterem, ze skanerem oraz z
projektorem multimedialnyrn, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia),
wszystkie komputery podlqczone do sieci lokalnej z dostqpem do Internetu, pakiet programow
biurowych, program do wykonywania rysunk6w technicznych, stanowiska rysunkowe (jedno
stanowisko dla jednego ucznia) umozliwiajqce wykonywanie rysunkow odrqcznych, pomoce
dydaktyczne do ksztaltowania wyobraini przestrzennej, normy dotyczqce zasad wykonywania
rysunkow, przykladowe dokumentacje projektowe; wzory pisma znormalizowanego, modele bryl i
figur geometrycznych, rysunki elementow budowlanych, dokumentacje architektonicznobudowlane, dokumentacje projektowe murowanych piecow grzewczych i kominkow; rysunki
inwentaryzacyjne;

3) warsztaty szkolne, w ktorych powinny by6 zorganizowane nastqpujqce stanowiska:
a) stanowiska do wykonywania piecow grzewczych m~~rowanych
i kominkow z moiliwoSciq
podlqczenia pieca lub kominka do przewodow kominowych (jedno stanowisko dla trzech uczniow),
wyposazone w: narzqdzia, sprzqt i przyrzqdy pomiarowe do robot zdunskich; materialy budowlane
do wykonywania piecow grzewczych murowanych i kominkow; elementy metalowe do montaiu w
piecach grzewczych murowanych; wklady i kasety kominkowe, instrukcje obslugi urzqdzen, Srodki
ochrony indywidualnej,
b) stanowiska do remontowania piecow grzewczych murowanych i komink6w (jedno stanowisko
dla trzech uczniow), wyposazone w: piece grzewcze murowane oraz kominki o r6inych
konstrukcjach, narzqdzia, sprzqt i przyrzqdy pomiarowe do robot zdunskich, materialy budowlane
do remontowania piecow grzewczych murowanych i kominkow, instrukcje obslugi urzqdzen, Srodki
ochrony indywidualnej.
Ksztalcenie praktyczne moze odbywaC siq w: pracowniach'i warsztatach szkolnych, placowkach
ksztalcenia ustawicznego, placowkach ksztalcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiqcych
potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentow szk6l ksztalcqcych w zawodz
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Symbol cyfrowy : 711203
Kwalifikacia: B.19.
Wvkonvwanie rob6t zdunskich
Lp. Przedmioty zawodowe obowiqzujqce
na kursach zawodowych
1.
2
3
4
5

Technologia
Rysunek techniczny
Podstawy dzialalnoici zawodowej
Jqzyk obcy zawodowy
Godziny do dyspozycji wychowawcy
Razem godzin

I stopien
4 tyg.
96
40

4
140

I1 stopien I11 stopien
4 tyg.
96
100
40
16
16
4
4
4
140
140

-

TECHNOLOGIA
1) rozpoznaje rodzaje i elementy obiektdw budowlanych;
2) rozr6znia konstrukcje obiekt6w budowlanych i technologic ich wykonania;
3) rozr6inia rodzaje i elementy instalacji budowlanych;

4) rozpoznaje materialy budowlane i okreSla ich zastosowanie;
5)Przestrzega zasad wykonywania pomiar6w zwiqzanych z robotami budowlanymi;
6)Rozpoznaje elementy zagospodarowania terenu budowy;
7)Rozrbinia Srodki transportu stosowane w budownictwie;
8)Przestrzega zasad transportu i skladowania materialow budowlanych;
9)Rozrbznia rodzaje msztowan oraz przestrzega zasad ich montaiu, uzytkowania i demontaiu;
1O)Rozr6inia rodzaje paliw i okreSla ich wlaSciwoSci;
11)WyjaSnia procesy zachodzqce podczas spalania paliw;
12)Przestrzegazasad sporzqdzania bilansu powietrza w pomieszczeniach;
13)Rozroinia rodzaje przewoddw kominowych w obiektach budowlanych;
14)Rozr6inia rodzaje piec6w grzewczych;
15)Rozr6inia rodzaje i konstrukcje komink6w;

16) Przewiduje zagrozeiiia dla zdrowia i zycia czlowieka oraz rnienia i Srodowiska zwiqzane
z wykonywaniem z a d d zawodowych;
17)OkreSla zagrozenia zwiqzane z wystqpowaniem szkodliwych czynnikow w Srodowisku pracy;
18)OkreSla skutki oddzialywania czynnik6w szkodliwych na organizm czlowieka;
19)Organizujestanowisko pracy zgodnie z obowiqmjqcymi wymaganiami ergonomii, przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej i ochrony Srodowiska;
20)Stosuje Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania z a d d zawodowych;
21)Przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce
ochrony przeciwpoiarowej i ochrony Srodowiska;
22)Udziela pienvszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrozenia
zdrowia i zycia.
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23) aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnoici zawodowe;
24) przestrzega tajemnicy zawodowej;
25) potrafi ponosiC odpowiedzialnoSC za podejmowane dzialania;
PODSTAWY DZIALALNOSCI ZAWODOWEJ
1)Stosuje pojqcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) Stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczqce ochrony danych osobowych oraz
przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
3)Stosuje przepisy prawa dotyczqce prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej;
4)Rozroinia przedsiqbiorstwa i instytucje wystqpujqce w b r a y i powiqzania miqdzy nimi;
5)Analizuje dzialania prowadzone przez przedsiqbiorstwa funkcjonujqce w braniy;
6)Inicjuje wsp6lne przedsiqwziqcia z r6inymi przedsiqbiorstwami z braniy;
7)Przygotowuje dokurnentacjq niezbqdnq do uruchomienia i prowadzenia dzialalnoScj
gospodarczej;
8)Prowadzi korespondencjq zwiqmnq z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej;
9)Obsluguje urzqdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagajqce prowadzenie
dzialalnoSci gospodarczej;
10)Planuje i podejmuje dzialania marketingowe prowadzonej dzialalnoici gospodarczej;
11) koszty i przychody prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej.
12)Rozroinia pojqcia zwiqzane z bezpieczenstwem i higienq pracy, ochronq przeciwpoiarowa,
ochronq Srodowiska i ergonomisl;
13)Rozroinia zadania i uprawnienia instytucji oraz sluib dzialajqcych w zakresie ochrony pracy
i ochrony Srodowiska w Polsce;
14)OkreSla prawa i obowiqki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy;
15) przestrzega zasad kultury i etyki;
16) jest otwarty na zmiany;
17) potrafi radziC sobie ze stresem;

JEZYK OBCY ZAWODDOWY
1) posluguje siq zasobem Srodk6wjqzykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz
fonetycznych), umoiliwiajqcych realizacjq zadah zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotyczqce wykonywania typowycli czynnoSci zawodowych
artykulowane powoli i wyrainie, w standardowej odmianie jqzyka;
3) analizuje i interpretuje kr6tkie teksty pisemne dotyczqce wykonywania typowych czynnoSci
zawodowych;
4) formuluje krotkie i zrozumiale wypowiedzi oraz teksty pisemne umozliwiajqce komunikowanie
siq w Srodowisku pracy;
5) korzysta z obcojqzycznych ir6del informacji.
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RYSUNEK TECHNICZNY

1)Przestrzega zasad sporzqdzania rysunkow budowlanych;
2)Wykonuje szkice robocze;
3) Rozroznia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie;
4)Rozroznia przyrzqdy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych;
5)Stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadan.
6)Posluguje siq dokumentacjq projektowq, normami i instrukcjami dotyczqcymi wykonywania
murowanych piecow grzewczych i ich rozbibrki;
7)Sporzqdza przedmiar robot zwiqzanych z wykonaniem murowanych piecow grzewczych i ich
rozbiorkq oraz kalkulacjq kosztow ich wykonania;
8)Wykonuje obmiar robot zwiqzanych z wykonaniem, remontem i rozbiorkq murowanych piecow
grzewczych i sporzqdza rozliczenie tych rob6t.
9)Posluguje siq dokumentacjq projektowa, normami i instrukcjami dotyczqcymi wykonywania
kominkbw i ich rozbiorki;
10)Sporzqdzaprzedmiar robot zwiqzanych z wykonaniem kominbw, ich remontem i rozbiorkq
i kalkulacjq kosztow ich wykonania;
11)Wykonuje inwentaryzacjq kominkbw;
PRAKTYKA

1)Dobiera konstrukcjq i wielkoid piecow grzewczych murowanych w zaleznoki od rodzaju
i wielkoici pomieszczenia;
2)Dobiera materialy, narzqdzia i sprzqt do robot zwiqzanych z wykonaniem murowanych piecow
grzewczych i ich rozbiorka;
3)Przygotowuje zaprawy oraz mieszanki betoilowe do wykonywania murowanych piecow
grzewczych;
4)Wykonuje fundanlenty pod konstrukcje murowanych piecow grzewczych;
8)Muruje piece grzewcze;
5)Osadza elementy metalowe w murowanych piecach grzewczych;
6)Wykonuje roboty zwiqzane z wykonczeniem obudowy murowanych piecow grzewczych;
7)Podlqcza murowane piece grzewcze do przewodow komii~owych;
8)Wykonuje inwentaryzacjq murowanych piecow grzewczych;
9)Wykonuje roboty zwiqzane z remontem murowanych piecow grzewczych i ich rozbibrkq
1O)Oceniajakoid wykonanych robot zwiqzanych z remontem murowanych piecow grzewczych
i ich rozbiorka;
11)Dobiera konstrukcjq i wielkoid kominkow w zaleinoici od ich przeznaczenia i wielkoici
pomieszczen;
12)Dobiera materialy, narzqdzia, i sprzqt do robot zwiqzanych z wykonaniem kominow, ich
remontem i rozbiorka;
13)Przygotowuje zaprawy i mieszanki betoilowe do robot zwiqzanych z wykonywaniem kominow
i ich rernontem;
14)Wykonuje fi~ndamentypod konstrukcj e komirkow;
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15)Wykonuje kominki murowane i wykonuje kominki z gotowych element6w;
16)Montuje w kominkach elementy metalowe oraz wkfady i kasety kominkowe;
l7)Wykonuje roboty zwiqzane z wykonczeniem obudowy komink6w;
18) Podlqcza kominki do przewodow kominowych;
19)Wykonuje roboty zwiqzane z remontem komink6w i ich rozbiorka;
20)Ocenia jako.46 rob6t zwiqzanych z wykonywaniem komink6w i ich remontem;

21) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadari;
22) przewiduje skutki podejmowanych dziafah;
23) potrafi negocjowaC warunki porozuniien;
24) wsp6lpracuje w zespole.
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Celem ksztalcenia zawodowego jest przygotowanie uczqcych siq do zycia w warunkach
wsp6lczesnego Swiata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na
zmieniajqcym siq rynku pracy.
Zadania szkoly i innych podmiotow prowadzqcych ksztalcenie zawodowe oraz spos6b ich
realizacji sq uwarunkowane zmianami zachodzqcymi w otoczeniu gospodarczo-spolecznym,
na ktore wplywajq w szczegolnoSci: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesow
gospodarczych i spolecznych, rosnqcy udzial handlu miqdzynarodowego, mobilnoSC
geograficziia i zawodowa, nowe techniki i technologic, a takze wzrost oczekiwab
pracodawcow w zakresie poziomu wiedzy i umiejqtnoSci pracownikow.
W procesie ksztalcenia zawodowego waine jest integrowanie i korelowanie ksztalcenia
ogolnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie
ksztalcenia ogolnego, z uwzglqdnieniem nizszych etapow edukacyjnych. Odpowiedni poziom
wiedzy ogolnej powiqzanej z wiedzq zawodowq przyczyni siq do podniesienia poziomu
urniejqtnoici zawodowych absolwentow szk6l ksztalcqcych w zawodach, a tym sarnyrn
zapewni im mozliwoSC sprostania wyzwaniom zmieniajqcego siq rynku pracy.
W procesie ksztalcenia zawodowego sq podejmowane dzialania wspomagajqce rozwoj
kazdego uczqcego siq, stosownie do jego potrzeb i mozliwoSci, ze szczegolnym
uwzglqdnieniem indywidualnych Sciezek edukacji i kariery, mozliwoSci podnoszenia poziomu
wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu konczeniu
nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu ksztalcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego
otwartoici na uczenie siq przez cale zycie oraz mobilnoici edukacyjnej i zawodowej
absolwentow ma sluzyC wyodrqbnienie kwalifikacji w ramach poszczegolnych zawodow
wpisanych do klasyfikacji zawodow szkolnictwa zawodowego.
1. CELE KSZTAECENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoly ksztalcqcej w zawodzie murarz-tynkarz powinien by6 przygotowany do
wykonywania nastqpujqcych zadan zawodowych:

1) wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i niieszanek betonowych;
2) wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;

3) wykonywania tynk6w wewnqtrznych i zewnqtrznych;

4) wykonywania reniontow i rozbiorki murowanych konstrukcji budowlanych;
5) wykonywania napraw tynkow wewnqtrznych i zewnqtrznych.

2. EFEKTY KSZTAECENIA
Do wykonywania wyzej wymienionych zadan zawodowych niezbqdne jest osislgniqcie
zakladanych efektow ksztalcenia, na ktore skladajq siq:

1) efekty ksztalcenia wspdlne dla wszystkich zawoddw;
(BHP). Bezpieczenstwo i higiena pracy
Uczeli:
1) rozr6znia pojqcia zwiqzane z bezpieczenstwem i higienq pracy, ochronq przeciwpozarowa,
3
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ochronq Srodowiska i ergonomiq
2) rozr6znia zadania i uprawnienia instytucji oraz sluzb dzialajqcych w zakresie ochrony
pracy i ochrony Srodowiska w Polsce;
3) okreSla prawa i obowiqzki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy;
4) przewiduje zagrozenia dla zdrowia i zycia czlowieka oraz mienia i Srodowiska zwiqzane
z wykonywaniem zadan zawodowych;
5) okreila zagrozenia zwiqzane z wystqpowaniem szkodliwych czynnikow w Srodowisku
pracy;
6) okreSla skutki oddzialywania czynnik6w szkodliwych na organizm czlowieka;
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowizpjqcymi wymaganiami ergonomii,
przepisanii bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;

8) stosuje Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadan
zawodowych;

9) przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce
ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
10) udziela pienvszej pomocy poszkodowanyrn w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrozenia zdrowia i zycia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzialalno5ci gospodarczej
Uczen:

1) stosuje pojqcia z obszaru fitnkcjonowania gospodarki rynkowej;
2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczqce ochrony danych osobowych oraz
przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
3) stosuje przepisy prawa dotyczqce prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej;
4) rozroinia przedsiqbiorstwa i instytucje wystqpujqce w branzy i powiqzania miqdzy nimi;
5) analizuje dzialania prowadzone przez przedsiqbiorstwa funkcjonujqce w branzy;
6) inicjuje wsp6lne przedsiqwziqcia z roinymi przedsiqbiorstwami z branzy;

7) przygotowuje dokumentacjq niezbqdnq do uruchomienia i prowadzenia dzialalnoSci
gospodarczej;

8) prowadzi korespondencjq zwiqzanq z prowadzeniem dzia1alnoSci gospodarczej;
9) obsluguje urzqdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagajqce
prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej ;
10) planuje i podejmuje dzialania marketingowe prowadzonej dzialalnoici gospodarczej;
11) optyrnalizuje koszty i przychody prowadzoiiej dzia1alnoSci gospodarczej.

(JOZ). Jezyk obcy ukierunkowany zawodowo
Uczen:
1) posluguje siq zasobem Srodkow jqzykowych (leksykalnych, gramatycznych,
realizacjq zadan zawodowych;
ortograficznych oraz fonetycznych), ~~mozliwiajqcych
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2) interpretuje wypowiedzi dotyczqce wykonywania typowych czynnoici zawodowych
artykulowane powoli i wyrainie, w standardowej odmianie jqzyka;
3) analizuje i interpretuje krotkie teksty pisemne dotyczqce wykonywania typowych
czynnoici zawodowych;
4) formuluje krotkie i zrozumiale wypowiedzi oraz teksty pisemne umozliwiajqce
komunikowanie siq w Srodowisku pracy;

5) korzysta z obcojqzycznych irodel informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i spoleczne
Uczen:
1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadan;
3) przewiduje skutki podejmowanych dzialan;
4) jest otwarty iia zmiany;
5) potrafi radziC sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnoSci zawodowe;
7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

8) potrafi ponosiC odpowiedzialnoSC za podejmowane dzialania;

9) potrafi negocjowaC warunki porozumien;
10) wspolpracuje w zespole.
2) efekty ksztalcenia wspo'lne dla zawodo'w w ramach obszaru budowlanego, stanowiqce
podbudowe do ksztalcenia w zawodzie lub grupie zawodo'w PKZ(B.c);

PKZ(B.c) Umiejqtnoici stanowiqce podbudowe do ksztalcenia w zawodach: kominiarz,
monter zabudowy irob6t wykonczeniowych wbudownictwie, monter izolacji
budowlanych, dekarz, cieila, betoniarz-zbrojarz, kamieniarz, zdun, murarz-tynkarz,
monter konstrukcji budowlanych, technik renowacji element6w architektury, technik
budownictwa, technik dr6g i most6w kolejowych, monter system6w rurociqgowych,
monter nawierzchni kolejowej, technik drogownictwa
Uczen:
1) rozpoznaje rodzaje i elementy obiektow budowlanych;
2) rozrbinia konstrukcje obiektow budowlanych i technologie ich wykonania;

3) rozr6znia rodzaje i elementy instalacji budowlanych;
4) rozpoznaje materialy budowlane i okreSla ich zastosowanie;
5) przestrzega zasad sporzqdzania rysunkow budowlanych;
6) wykonuje szkice robocze;

7) rozroinia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie;
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8) rozroinia przyrzqdy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych;
9) przestrzega zasad wykonywania pomiarow zwiqzanych z robotami budowlanymi;
10) rozpoznaje elementy zagospodarowania terenu budowy;
1I) rozrbinia Srodki transportu stosowane w budownictwie;
12) przestrzega zasad transportu i skladowania materialow budowlanych;
13) rozroznia rodzaje rusztowan oraz przestrzega zasad ich montazu, uzytkowania
i demontaiu;
14) stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie z a d d .
3) efekty ksztatcenia wlaiciwe dla kwalijlkacji wyodrebnionej w zawodzie murarz-tynkarz
opisane w czeici 11:
B.18. Wykonywanie rob6t murarskich i tynkarskich

1. Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych

Uczen:
1) rozroinia rodzaje zapraw murarskich i tynkarskich, okreSla ich wlaSciwoSci i zastosowanie;

2) posluguje siq dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczqcymi wykonywania
zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
3) dobiera skladniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;

4) sporzqdza przedmiar robot zwiqzanych z wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich
i mieszanek betonowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
5) dobiera narzqdzia i sprzqt do wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i niieszanek
betonowych;
6) przygotowuje skladniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
7) wykonuje zaprawy murarskie, tynkarskie i mieszanki betonowe zgodnie z recepturq

8) ocenia jakoSC wykonania zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych;
9) wykonuje obmiar robot zwiqzanych z wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich
i mieszanek betonowych i sporzqdza rozliczenie tych robot.
2. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych

Uczen:
1) rozroinia rodzaje murowanych konstrukcji budowlanych;

2) posluguje sie dokumentacjq projektowq, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, norrnami, katalogami oraz instrukcjami wykonania niurowanych
konstrukcji budowlanych;
3) rozpoznaje sposoby wiqzania cegiel w murach;
4) rozroznia rodzaje izolacji budowlanych oraz okreSla sposoby ich wykonania;

148

5) dobiera oraz przygotowuje materialy do wykonania murowanych konstrukcji
budowlanych;
6) dobiera narzqdzia i sprzqt do wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
7) sporzqdza przedmiar robot zwiqzanych zwykonaniem niurowanych konstrukcji
budowlanych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
8) wyznacza polozenie murowanych konstrukcji budowlanych;
9) wykonuje murowane Sciany, stropy, nadproza, sklepienia, slupy, filary oraz kominy;
10) wykonuje spoinowanie i licowanie Scian;
11) wykonuje roboty ziemne i izolacyjne oraz pomocnicze roboty betoniarskie i zbrojarskie
zwiqane z wykonywaniem niurowanych konstrukcji budowlanych;
12) ocenia jakoSC wykonania robot murarskich;
13) wykonuje obmiar robot zwiqzanych zwykonaniem murowanych konstrukcji
budowlanych i sporzqdza rozliczenie tych robot.

3. Wykonywanie tynk6w
Uczen:
1) rozroznia rodzaje tynkow;
2) posluguje siq dokurnentacjq projektows~specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, nomami, katalogami oraz instrukcjami wykonania tynkow;

3) dobiera oraz przygotowuje materialy do wykonywania tynkow wewnqtrznych
i zewnqtrznych;

4) dobiera narzqdzia i sprzqt do wykonania tynkow wewnqtrznych i zewnqtrmych;

5) sporzqdza przedmiar robot zwiqanych zwykonaniem tynk6w wewnqtrznych
i zewnqtrznych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
6) przygotowuje podloze do wykonania tynk6w wewnqtrmych i zewnqtrznych;
7) wykonuje tynki wewnqtrzne i zewnqtrzne;
8) wykonuje czynnoici zwiqzane zwykahczaniem powierzchni tynkowanych oraz
osadzaniem kratek wentylacyjnych i innych element6w;
9) rozpoznaje rodzaje uszkodzeli tynkow wewnqtrznych i zewnqtrmych oraz dobiera sposoby
ich naprawy;
10) wykonuje naprawq tynk6w wewnqtrznych i zewnqtrmych;

11) ocenia jakoSC wykonania robot tynkarskich;
12) wykonuje obmiar zwiqzanych z wykonaniem tynk6w wewnqtrznych i zewnqtrmych
i sporzqdza rozliczenie tych robot.

4. Wykonywanie remont6w oraz rozbi6rki murowanych konstrukcji budowlanych
Uczen:
1) poshguje siq dokumentacjq projektowq, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania robot remontowych
7

44 9
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i rozbi6rkowych murowanych konstrukcji budowlanych;

2) dobiera oraz przygotowuje materialy budowlane do wykonywania remontu murowanych
konstrukcji budowlanych;
3) sporzqdza przedmiar rob& zwiqzanych z wykonaniem remontu i rozbi6rki murowanych
konstrukcji budowlanych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;

4) dobiera narzqdzia i sprzqt do wykonywania robdt zwitganych z remontem oraz rozbi6rkq
murowanych konstrukcji budowlanych;

5) wykonuje roboty murarskie zwiqzane z remontami murowanych konstrukcji budowlanych;
6) wykonuje roboty rozbi6rkowe murowanych konstrukcji budowlanych;

7) ocenia jakoiC wykonania rob6t remontowych i rozbi6rkowych murowanych konstrukcji
budowlanych;
8) wykonuje obmiar robdt zwiqzanych z wykonywaniem remontu i rozbidrki murowanych
konstrukcji budowlaxiych i sporzqdza rozliczenie tych rob6t.

-
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PODSTAWY BUDOWNICTWA
1)rozpoznaje rodzaje i elementy obiektow budowlanych
2) rozr6inia konstrukcje obiekt6w budowlanych i technologic ich wykonania
3) rozr6znia rodzaje i elementy instalacji budowlanych;
4) rozpoznaje materialy budowlane i okreSla ich zastosowanie;
5) rozr6znia przyrzqdy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych
6) przestrzega zasad wykonywania pomiar6w zwiqzanych z robotami budowlanymi;
7) rozpomaje elementy zagospodarowania terenu budowy;
8) rozr6znia grodki transportu stosowane w budownictwie;
9) przestrzega zasad transportu i skladowania material6w budowlanych;
10) rozroinia rodzaje rusztowan oraz przestrzega zasad ich montaiu, uiytkowania i demontaiu
11) rozr6znia pojqcia zwiqzane z bezpieczenstwem i higienq pracy, ochronq
przeciwpozarowq i ochronq Srodowiska i ergonomiq
12) rozr6znia zadania i uprawnienia instytucji oraz sh12b dzialajqcych w zakresie ochrony
pracy i ochrony Srodowiska w Polsce;
13) okregla prawa i obowiqzki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy;
14) okregla zagroienia zwiqzane z wystqpowaniem szkodliwych czynnik6w w Srodowisku
pracy;
15) okreSla skutki oddzialywania czynnik6w szkodliwych na organizm czlowieka;
16) przestrzega zasad bezpieczeristwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa
dotyczqce ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
17) udziela pienvszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrozenia zdrowia i iycia;
18) przestrzega zasad kultury i etyki;
19) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadah;
20) jest otwarty na zrniany;
21) potrafi radziC sobie ze stresem;
22) aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnoici zawodowe

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
1) przestrzega zasad sporzqdzania rysunk6w budowlanych;
2) wykonuje szkice robocze;
3) rozr6znia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie
4) stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadan;
5) przestrzega zasad kultury i etyki;
6) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadab;
7) jest otwarty na zmiany;
8) potrafi radziC sobie ze stresem;
9) aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnogci zawodowe;
10) sporzqdza przedmiar rob6t zwiqzanych z wykonaniem murowanych konstrukcji budowlanych
oraz kalkuluje koszty ich wykonania;

TECHNOLOGIA
1) rozr6znia rodzaje zapraw murarskich i tynkarskich, okreila ich wlaSciwoSci i zastosowanie;
2) dobiera skladniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
3) sporzqdza przedmiar rob6t zwiqzanych z wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarsluch
i mieszanek betonowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
4) dobiera narzqdzia i sprzqt do wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek
betonowych;
5) przygotowuje skladniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
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6) ocenia jakoiC wykonania zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych;
7) wykonuje obmiar rob6t miqzanych z wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich
i mieszanek betonowych i sporzqdza rozliczenie tych rob6t;
8) rozr6znia rodzaje murowanych konstrukcji budowlanych;
9) rozpoznaje sposoby wiqzania cegiel w murach;
10) rozr6znia rodzaje izolacji budowlanych oraz okreila sposoby ich wykonania;
1I) dobiera oraz przygotowuje materialy do wykonania murowanych konstrukcji budowlanych;
12) dobiera narzqdzia i sprzqt do wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
13) ocenia jakoiC wykonania rob6t murarskich;
14) wykonuje obmiar rob6t zwiqzanych z wykonaniem murowanych konstrukcji budowlanych i
sporzqdza rozliczenie tych robdt
15) rozr6znia rodzaje tynk6w;
16) dobiera oraz przygotowuje materialy do wykonywania tynk6w wewnqtrznych i zewnqtrznych;
17) dobiera narzqdzia i sprzqt do wykonania tynk6w wewnqtrznych i zewnqtrznych;
18) sporzqdza przedmiar rob6t zwiqzanych z wykonaniem tynk6w wewnqtrznych i zewnqtrznych
oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
19) rozpoznaje rodzaje uszkodzen tynk6w wewnqtrznych i zewnqtrznych oraz dobiera sposoby
ich naprawy;
20) ocenia jakoiC wykonania rob6t tynkarskich;
21) wykonuje obmiar miqanych z wykonaniem tynkow wewnqtrznych i zewnqtrznych
i sporzqdza rozliczenie tych rob6t;
22) dobiera oraz przygotowuje materialy budowlane do wykonywania remontu murowanych
konstrukcji budowlanych;
23) dobiera narzqdzia i sprzqt do wykonywania rob6t zwiqzanych z remontem oraz rozbibrkq
niurowanych konstrukcji budowlanych;
24) ocenia jako5C wykonania rob6t remoiitowych i rozbi6rkowych murowanych konstrukcji
budowlanych;
25) wykonuje obmiar rob6t zwiqzanych z wykonywaniem remontu i rozbi6rki murowanych
koiistrukcji budowlanych i sporzqdza rozliczenie tych robbt;
26) przestrzega zasad kultury i etyki;
27) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadah;
28) przewiduje skutki podejmowanych dzialan;
29) jest otwarty na zmiany;

PODSTAWY DZ~ALALNOSC~
ZAWODOWEJ
1) stosuje pojqcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczqce ochrony danych osobowych
oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorsluego;
3) stosuje przepisy prawa dotyczqce prowadzenia dzialalnoici gospodarczej;
4) rozr6znia przedsiqbiorstwa i instytucje wystqpujqce w bran@ i powiqzania miqdzy nimi,
5) analizuje dzialania prowadzone przez przedsiqbiorstwa funkcjonujqce w braniy;
6) inicjuje wsp6lne przedsiqwziqcia z r6znymi przedsiqbiorstwami z braniy;
7) przygotowuje dokumentacjq niezbqdnq do uruchomienia i prowadzenia dzialalnoici
gospodarczej;
8) prowadzi korespondencjq zwiqzanq z prowadzeniem dzialalnoici gospodarczej;
9) obshguje urzqdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagajqce
prowadzenie dzialalnoici gospodarczej;
10) planuje i podejmuje dzialania marketingowe prowadzonej dzialalnogci gospodarczej;
11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzialalnoici gospodarczej.
11) przestrzega zasad kultury i etyki;
12)jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadan;
13) przewiduje skutki podejmowanych dziala6;

152

14)jest otwarty na zmiany;
15) potrafi radziC sobie ze stresem;
16) aktualizuje wiedze i doskonali umiejqtno6ci zawodowe;
17) przestrzega tajernnicy zawodowej;
18) potrafi ponosiC odpowiedzialno6C za podejmowane dzialania;
19) potrafi negocjowaC warunki porozumieli;

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY
1.
Wybrane przepisy Kodeksu pracy
2.
Prawa i obowiqzki pracownika i pracodawcy
3.
Bezpieczenstwo i higiena pracy
4.
Ochrona przeciwpozarowa i ochrona Srodowiska
5.
Elementy ergonomii
6.
~ r o d k ochrony
i
indywidualnej
7.
Zasady udzielania pienvszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy
8.
Organizacja stanowisko pracy zgodnie z obowiqzu.jqcymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska

JEZYK OBCY ZAWODOWY

1) posluguje siq zasobem Srodkow jqzykowych (leksykalnych, gramatycznych,
ortograficznych oraz fonetycznych), umozliwiajqcych realizacjq zadan zawodowych;
2) interpretuje wypowiedzi dotyczqce wykonywania typowych czynnoSci zawodowych
artykulowane powoli i wyrainie, w standardowej odmianie jqzyka
3) analizuje i interpretuje kr6tkie teksty pisemne dotyczqce wykonywania typowych
czynnoSci zawodowych;
4) forrnuluje kr6tkie i zrozumiale wypowiedzi oraz teksty pisemne umozliwiajqce
kom~mikowaniesiq w Srodowisku prac
5) korzysta z obcojqzycznych ir6del informacji
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OSRODEK DOKSZTAICANIA

IDOSKONALENIA ZAWODOWEGO

W SZCZECINIE

DOKUMENTACJA PEDAGOGICZNA
NA KURSY ZAWODOWE I- I1 - I11 STOPNIA

W ZAWODZIE:

KAMIENIARZ

NR PROGRAMU 71130l/ODiDZ/SZ/2012

SZCZECIN 2012 r.
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Opracowano na podstawie:
- rozporzqdzenia MEN z dnia 23 grudnia 2011 roku, w sprawie klasyfikacji zawod6w
szkolnictwa zawodowego (Dz.U.2012 poz. 7 z dnia 3 stycznia 2012r)
- rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie ramowych planbw
nauczania w szkolach publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204 z dnia 22 lutego 2012r.)
- rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie podstawy programowej
ksztalcenia
w zawodach (Dz.U. 2012 poz. 184 z dnia 7 lutego 2012r.)

Dostosowany do potrzeb ksztalcenia mlodocianych pracownikbw z teoretycznych
przedmiot6w zawodowych na kursach zawodowych stopnia I,11, I11w OSrodku
Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie w zawodzie KAMIENIARZ
Nr programu: 7113011 ODiDZ / SZ / 2012

Wchodzi w Wycie sukcesywnie z dniem 01 wneSnia 2012 r.

,,Program powstal na podstawie przykladowego programu nauczania zamieszczonego
na stronie internetowej Krajowego OSrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i
Ustawicznej htt~://www.koweziu.edu.pl".

-
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Program nauczania realizowany
w Oirodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego
w zawodzie

KAMIENIARZ
Nr programu:

71 1301/711[04]/ZSZ/MENiS/2002.08.20/ZSiPKZ/2012

przedmiot6w zawodowych realizowanych w OSrodku Doksztalcania i Doskonalenia
Zawodowego opracowany w oparciu o program nauczania dla Zasadniczej Szkoly
Zawodowej nr programu

opracowany przez nauczycieli Zespolu Szk61 i Plac6wek Ksztalcenia Zawodowego
w Zielonej G6rze
Typ programu - turnusy zawodowe
Rodzaj programy - liniowy
Autorzy programu - mgr inz. Leszek Jastrubczak
- mgr inz. Mariola Kostrzewska
- mgr Magdalena Kurylo
- inz. Regina Magryn

Wchodzi w iycie sukcesywnie z dniem 01 wrzeinia 2012r.
Opracowano w Ogrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szk61 i
Placowek Ksztalcenia Zawodowego w Zielonej G6rze zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej ksztalcenia
w zawodach w oparciu o program nauczania programu 711[04]/ZSZ/MENiS/2002.08.20
dla zasadniczej szkoly zawodowej w zawodzie karnieniarz.
Celem ksztalcenia zawodowego jest przygotowanie uczqcych siq do zycia w warunkach
wsp6lczesnego Swiata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na
zmieniajqcym siq rynku pracy.
Zadania szkoly i innych podmiot6w prowadzqcych ksztalcenik zawodowe oraz sposob ich
realizacji sq uwarunkowane zmianami zachodzqcymi w otoczeniu gospodarczo-spolecnym,
na ktore wplywajq w szczeg6lnoSci: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja
procesow gospodarczych i spolecznych, rosnqcy udzial handlu miqdzynarodowego,
mobilnoSC geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a takze wzrost oczekiwan
pracodawcow w zakresie poziomu wiedzy i umiejqtnoSci pracownikow.

W procesie ksztalcenia zawodowego wazne jest integrowanie i korelowanie ksztalcenia
og6lnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie
ksztalcenia ogolnego, z uwzglqdnieniem nizszych etap6w edukacyjnych. Odpowiedni poziom
wiedzy og6lnej powiqzanej z wiedzq zawodowq przyczyni siq do podniesienia poziomu
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umiejqtnoici zawodowych absolwent6w szk6l ksztalcqcych w zawodach, a tym samym
zapewni im mozliwoBC sprostania wyzwaniom zrnieniajqcego siq rynku pracy.
W procesie ksztalcenia zawodowego sqpodejmowane dzialania wspomagajqce rozw6j
kaidego uczqcego siq, stosownie do jego potrzeb i mozliwoBci, ze szczeg6lnym
uwzglqdnieniem indywidualnych Bciezek edukacji i kariery, mozliwoBci podnoszenia
poziomu wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu
konczeniu nauki.
Elastycnemu reagowaniu systemu ksztalcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego
otwartoBci na uczenie siq przez cale zycie oraz mobilnoici edukacyjnej i zawodowej
absolwent6w ma sluiyC wyodrqbnienie kwalifikacji w ramach poszczeg6lnych zawod6w
wpisanych do klasyfikacji zawod6w szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTALCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoly ksztalcqcej w zawodzie kamieniarz powinien by6 przygotowany do
wykonywania nastqpujqcych zadah zawodowych:
1) wykonywania kamiennych element6w budowlanych i detali architektonicznych;
2) wykonywania montaiu kamiennych element6w budowlanych;
3) wykonywania obiekt6w malej architektury z material6w kamieniarskich;
4) dokonywania renowacji element6w budowlanych i detali architektonicznych wykonanych
z karnienia.
2. EFEKTY KSZTALCENIA
Do wykonywania wyzej wymienionych zadah zawodowych niezbqdne jest osislgniqcie
zakladanych efekt6w ksztalcenia, na kt6re skladajq siq:
1) efekty ksztalcenia wsp6lne dla wszystkich zawod6w;

(BHP). Bezpieczehstwo i higiena pracy
Uczen:
1) rozr6inia pojqcia zwiqane z bezpieczenstwem i higienqpracy, ochronq przeciwpoiarowq,
ochronq Brodowiska i ergonomia;
2) rozroinia zadania i uprawnienia instytucji oraz sluib dzialajqcych w zakresie ochrony
pracy i ochrony Brodowiska w Polsce;
3) okreSla prawa i obowi@ pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy;
4) przewiduje zagrozenia dla zdrowia i zycia czlowieka oraz mienia i Brodowiska z w i p e z
wykonywaniem zadari zawodowych;
5) okreBla zagrozenia zwiqane z wystqpowaniem szkodliwych czynnik6w w Brodowisku
pracy;
6 ) okreila skutki oddzialywania czynnik6w szkodliwych na organim czlowieka;
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiqujqcymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony Brodowiska;.
8) stosuje Brodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadah
zawodowych;
9) przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce
ochrony przeciwpozarowej i ochrony Brodowiska;
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10) udziela pienvszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrozenia zdrowia i zycia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzialalnoici gospodarczej
Uczen:
1) stosuje pojqcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczqce ochrony danych osobowych oraz
przepisy prawa podatkowego i prawa a~~torskiego;
3) stosuje przepisy prawa dotyczqce prowadzenia dzialalnoici gospodarczej;
4) rozroznia przedsiqbiorstwa i instytucje wystqpujqce w braniy i powiqzania miqdzy nimi;
5) analizuje dzialania prowadzone przez przedsiqbiorstwa funkcjonujqce w branzy;
6) inicjuje wspolne przedsiqwziqcia z roinymi przedsiqbiorstwami z branzy;
7) przygotowuje dokumentacjq niezbqdnq do uruchomienia i prowadzenia dzialalnoici
gospodarczej;
8) prowadzi korespondencjq zwiqzanq z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej;
9) obsluguje urzqdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagajqce
prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej;
10) planuje i podejmuje dzialania marketingowe prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej;
11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzialalnoici gospodarczej.
(JOZ). J p y k obcy ukierunkowany zawodowo
Uczen:
1) posluguje siq zasobem Srodkow jqzykowych (leksykalnych, gramatycznych,
ortograficznych oraz fonetycznych), umozliwiajqcych realizacjq zadan zawodowych;
2) interpretuje wypowiedzi dotyczqce wykonywania typowych czynnoSci zawodowych
artykulowane powoli i wyrainie, w standardowej odmianie j qzyka;
3) analizuje i interpretuje krotkie teksty pisemne dotyczqce wykonywania typowych
czynnoSci zawodowych;
4) formuluje krotkie i zrozumiale wypowiedzi oraz teksty pisemne un~ozliwiajqce
komunikowanie siq w Srodowisku pracy;
5) korzysta z obcojqzycznycl~zr6del inforrnacji.
(KPS). Kompetencje personalne i spoleczne
Uczen:
1) przestrzega zasad kultury i etyki;
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadan;
3) przewiduje skutki podejmowanych dzialah;
4) jest otwarty na zmiany;
5) potrafi radzid sobie ze stresem;
6) aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnoSci zawodowe;
7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
8) potrafi ponosid odpowiedzialnoSC za podejmowane dzialania;
9) potrafi negocjowad warunki porozumien;
10) wspolpracuje w zespole.
2) efekty ksztalcenia wspolne dla zawodow w ramach obszaru budowlanego, stanowiqce
podbudowq do ksztalcenia w zawodzie lub grupie zawodow PKZ(B.c);
PKZ(B.c) UmiejqtnoSci stanowiqce podbudowq do ksztalcenia w zawodach: kominiarz,
monter zabudowy i robot wykonczeniowych w budownictwie, monter izolacji budowlanych,
dekarz, cieSla, betoniarz-zbrojarz, kamieniarz, zdun, murarz-tynkarz, monter konstrukcji
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budowlanych, technik renowacji elementow architektury, technik budownictwa, technik dr6g
i niost6w kolejowych, monter systemow rurocizgowych, monter nawierzchni kolejowej,
technik drogowiiictwa
Uczen:
1) rozpoznaje rodzaje i elementy obiekt6w budowlanych;
2) rozr6inia konstrukcje obiekt6w budowlanych i technologie ich wykonania;
3) rozroinia rodzaje i elementy instalacji budowlanych;
4) rozpoznaje materialy budowlane i okreila ich zastosowanie;
5) przestrzega zasad sporzqdzania rysunk6w budowlanych;
6) wykonuje szkice robocze;
7) rozr6znia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie;
8) rozroinia przyrzqdy poniiarowe stosowane w robotach budowlanych;
9) przestrzega zasad wykonywania pomiar6w zwiqzanych z robotami budowlanymi;
10) rozpoznaje elementy zagospodarowania terenu budowy;
11) rozr6znia irodki transportu stosowane w budownictwie;
12) przestrzega zasad transportu i skladowania materialow budowlanych;
13) rozr6inia rodzaje rusztowan oraz przestrzega zasad ich montazu, uzytkowania i
demontaiu;
14) stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadan.
3) efekty ksztalcenia wlaiciwe dla kwalifikacji wyodrqbnionej w zawodzie kamieniarz
opisane w czqici 11:
B.17. Wykonywanie rob6t kamieniarskich
1. Wykonywanie obr6bki kamienia
Uczen:
1) rozpoznaje rodzaje skal i okreila ich wlaiciwoici;
2) dobiera materialy, narzqdzia i sprzqt do rqcznej oraz mechanicznej obrobki kamienia
naturalnego i sztucznego;
3) wykonuje szablony wyrob6w kamieniarskich oraz ornamentow i znak6w graficznych;
4) dobiera metody obr6bki materialow kamieniarskich;
5) przecina bloki kamienne;
6) wykonuje otwory w kamieniu;
7) wykonuje czynnoici zwiqzane z toczeniem i frezowaniem elementow kamiennych;
8) dobiera metody fakturowania powierzchni kamiennych;
9) wykonuje czynnoici zwiqzane z fakturowaniem powierzchni kamiennych;
10) wykuwa elementy kamienne o okreilonych ksztaltach;
11) dobiera techniki wykonania ornamentow i znak6w graficznych w kamieniu;
12) wykonuje ornamenty i znaki graficzne w kamieniu;
13) wykonuje zdobienia w kamieniu technikanii malarskimi i pozlotniczymi.
2. Montaz elementow z kamienia oraz renowacja wyrobow kamieniarskich
Uczeli:
1) sporzqdza przedmiar robot kamieniarskich;
2) dobiera materialy, narzqdzia i sprzqt do montazu elementow z kamienia naturalnego i
sztucznego oraz renowacji wyrob6w kamieniarskich;
3) przygotowuje zaczyny, zaprawy i mieszanki betonowe;
4) przygotowuje kleje i kity do lqczenia elementow z kamienia;
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5) dobiera techniki montaiu elementow z kamiei~ia;
6) wykonuje otwory montazowe w elementach z kamienia;
7) montuje kotwy, haki i trzpienie w wyrobach kamieniarskich;
8) wykonuje montaz elementow z kamienia;
9) wykonuje spoinowanie wyrobow kamieniarskich;
10) wykonuje czynnoSci zwiqzane z czyszczeniem oraz konsenvacjq wyrobow z kamienia;
11) przygotowuje podloze do uzupelnienia ubytk6w oraz naprawy uszkodzonych elementdw
wyrobow kamieniarskich;
12) dobiera metody montaiu wymienianych lub uzupelnianych elementow wyrob6w
kamieniarskich;
13) wykonuje szablony uszkodzonych lub wymienianych elementow wyrobdw
kamieniarskich;
14) uzupelnia brakujqce elementy w wyrobach kamieniarskich poddawanych renowacji;
15) uzupelnia ubytki w wyrobach kamieniarskich;
16) patynuje wyroby kamieniarskie;
17) impregnuje wyroby kamieniarskie;
18) dokonuje renowacji ornamentbw i znak6w graficznych;
19) wykonuje obmiar robot kamieniarskich i sporzqdza rozliczenia tych robot.
3. WARUNKI REALIZACJI KSZTALCENIA W ZAWODZIE

Szkola podejmujqca ksztalcenie w zawodzie kamieniarz powinna zapewni6 nastqpujqce
pomieszczenia dydaktyczne:
1) pracowniq budowlana, wyposazonq w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z
dostqpem do Internetu, z drukarka, ze skanerem i z projektorem multiniedialnym, pakiet
programow biurowych, program do tworzenia prezentacji i grafiki; katalogi i prospekty
material6w i wyrob6w stosowanych w robotach kamieniarskich, przykladowe dokumentacje
architektoniczno-budowlane;nonny, aprobaty techniczne i certyfikaty dotyczqce jakoici
material6w budowlanych; pr6bki i karty katalogowe materialow budowlanych, modele
obiektow budowlanych, elementow malej architektury detali architektonicznych i rzeib,
pr6bki skal, pr6bki wyrob6w karnieniarskich, katalogi naklad6w rzeczowych, cenniki do
kosztorysowania robot kamieniarskich, specyfikacje warunk6w technicznych wykonania i
odbioru robot kamieniarskich, zestaw przepis6w prawa budowlanego;

2) pracowniq rysunku technicznego, wyposazonq w: stanowisko komputerowe dla
nauczyciela podlqczone do sieci lokalnej z dostqpem do Internetu, z drukarkq, z ploterem, ze
skanerem oraz z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe (jediio stanowisko
dla jednego ucznia), wszystkie komputery podlqczone do sieci lokalnej z dostqpem do
Internetu, pakiet program6w biurowych, program do wykonywania rysunkow technicznych,
stanowiska rysunkowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) umozliwiajqce wykonywanie
rysunk6w odrqcznych, pomoce dydaktyczne do ksztakowania wyobraini przestrzennej,
wzorniki liternictwa, ornamentyki i innych zdobien, wzory znormalizowanego pisma
technicznego, przykladowe dokurnentacje architektoniczno-budowlane,nonny dotyczqce
zasad wykonywania rysunkow technicznych, teki do przechowywania rysunk6w;
3) warsztaty szkolne, w kt6rych powinny by6 zorganizowane nastqpujqce stanowiska:

a) stanowiska do rqcznej obrobki kamienia i materialow kamiennych (jedno stanowisko dla
jednego ucznia), wyposazone w: st61 z blatem wodoodpornym, statyw regulowany do
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rzeibienia, narzqdzia do dzielenia (klinowania) blokow, bryl i plyt; narzqdzia do
modelowania kamienia (rzeibienia); narzqdzia i niaterialy do szlifowania i polerowania
kamienia, przyrzqdy kontrolno-pomiarowe,
b) stanowiska do mechanicznej obrobki kamienia i materialow kaniiennych (jedno stanowisko
dla trzech uczniow), wyposaione w: st01 roboczy do pracy na mokro, st61 roboczy do pracy
na sucho z odpylaniem, statyw regulowany do rzeibienia, frezarkq kolumnowa, tokarkq do
kamienia, pilq stolowq z mozliwoSciq ciqcia pod kqtem, automat szlifiersko-polerski,
szlifierkq przegubowq rqczna, szlifierko-polerkq krawqdziowa, boczkarkq pneumatyczna,
palnik do plomieniowania, urzqdzenie do groszkowania, urzqdzenie do piaskowania, mlotek
pne~unatyczny,wiertarkq pneumatyczna, przyrzqdy kontrolno-pomiarowe,
c) stanowiska montaiu elementdw kamiennych (jedno stanowisko dla jednego ucznia),
wyposaione w: st61 z blatem wodoodpornym, narzqdzia, elektronarzqdzia i sprzqt do montaiu
elementow kamiennych, przyrzqdy kontrolno-pomiarowe,
d) stanowiska zdobienia i renowacji elementow kamiennych (jedno stanowisko dla jednego
ucznia), wyposaione w: st01 z blatem wodoodpornym, statyw regulowany do rzeibienia,
narzqdzia i elektronarzqdzia do zdobienia i renowacji kamienia, przyrzqdy kontrolnopomiarowe.
Ksztalcenie praktyczne moie odbywaC siq w: pracowniach i warsztatach szkolnych,
placowkach ksztalcenia ustawicznego, plac6wkach ksztalcenia praktycznego oraz podmiotach
stanowiqcych potencjalne-miejscezatrudnienia absolwent6w szk61 ksztalcqcych w zawodzie.

Symbol cyfrowy: 71 1301
Kwalifikacia: K1 Wvkonywanie robdt kamieniarskich

LP.

Przedmioty zawodowe

Liczba godzin na turnusie

I st.

I1 st.

I11 st.

Razem godzin w
okresie ksztalcenia

1.

Dokumentacja techniczna

26

16

20

62

2.

Technologia

110

120

96

326

4

Podstawy dzialalnoici
zawodowej

-

-

16

16

5.

Jqzyk obcyzawodowy

-

-

4

4

6.

Godziny do dyspozycji
wychowawcy
Razem

4

4

4

12

140

140

140

420

-

--
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Nazwa
przecl~motu

d

a

Y

.a
Q)
C,

.C)

.c,

8

Efekty ksztalcenia z podstawy programowej
1) przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa
dotyczqce ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
2) przestrzega zasad kultury i etylu;
3) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadah;
4) przewiduje skutki podejmowanych dzialari;
5) jest otwarty na zmiany;
6) aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnoici zawodowe;
7) potrafi ponosiC odpowiedzialnoSC za podejmowane dzialania;
8) przestrzega zasad sporzqdzania rysunk6w budowlanych;
9) wykonuje szluce robocze;
10) rozr6znia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie;
11) rozr6znia przyrzqdy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych;
12) przestrzega zasad wykonywania pomiar6w zwiqzanych z robotami budowlanymi;
13) rozpomaje elementy zagospodarowania terenu budowy;
14) rozr6tnia Srodki bansportu stosowane w budownictwie;
15) przestrzega zasad transportu i skladowania material6w budowlanych;
16) stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadati.
17) wykonuje szablony wyrob6w kamieniarskich oraz ornament6w i mak6w
graficmych;
18) sporzqdza przedmiar mb6t kamieniarskich;
19) wykonuje obmiar robdt kamieniarskich i sporzqdza rozliczenia tych rob6t
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Nama
przedmiot
u

Efekty ksztalcenia z podstawy programowej
1) okreSla zagrozenia zwiqzane z wystgpowaniem szkodliwych czynnikow w Srodowisku pracy;
2) okreSla skutki oddzialywania czynnikow szkodliwych na organizm czlowieka;
3) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiqzujqcymi wymaganiami ergonomii, przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
4) stosuje Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania z a d d zawodowych;
5) przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce ochrony
przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
6) przestrzega zasad kulhu-y i etyki;
7) jest otwarty na zmiany;
8) aktualizuje wiedzg i doskonali umiej~tnoScizawodowe;
9) rozpoznaje rodzaje i elementy obiektow budowlanych;
10) rozr62nia konstrukcje obiektow budowlanych i technologie ich wykonania;
11) rozroinia rodzaje i elementy instalacji budowlanych;
12) rozpoznaje materialy budowlane i okreSla ich zastosowanie;
13) rozroinia rodzaje rusztowan oraz przestrzega zasad ich montaiu, uiytkowania i demontaiu;
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14) rozponaje rodzaje skai i okreSla ich wlaSciwoSci;
15) dobiera materialy, narzgdzia i sprzgt do rgcnej oraz mechanicnej obrobki kamienia naturalnego i
sztucznego;
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16) wykonuje szablony wyrob6w kamieniarskich oraz omanlentow i znakow graficznych;
17) dobiera metody obrobki materialow kamieniarskich;
18) przecina bloki kamienne;
19) wykonuje otwory w kamieniu;
20) wykonuje czynnoSci zwiqzane z toczeniem i frezowaniem elementow kamiennych;
21) dobiera metody fakturowania powierzchni kamiennych;
22) wykonuje czynnosci zwiqzane z fakturowaniem powierzchni karniennych;
23) wykuwa elementy kamienne o okreSlonych ksztaltach;
24) dobiera techniki wykonania ornamentow i znakow graficznych w kamieniu;
25) wykonuje ornamenty i znalu graficzne w kamieniu;
26) wykonuje zdobienia w kamieniu technikami malarskimi i pozlotniczymi.
27) dobiera materialy, narzqdzia i sprzqt do montaa elementow z kamienia naturalnego i sztucznego oraz
renowacji wyrob6w kamieniarskich;
28) przygotowuje zaczyny, zaprawy i mieszanki betonowe;
29) przygotowuje kleje i kity do lqczenia elementow z kamienia;
30) dobiera techniki montaiu elementow z kamienia;
3 1) wykonuje otwory montazowe w elementach z kamienia;
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32) montuje kotwy, haki i trzpienie w wyrobach kamieniarskich;
33) wykonuje montaz elementdw z kamienia;
34) wykonuje spoinowanie wyrob6w kamieniarskich;
35) wykonuje czynnoSci zwiqzane z czyszczeniem oraz konsenvacjq wyrobdw z kamienia;
36) przygotowuje podloze do uzupelnienia ubytk6w oraz naprawy uszkodzonych elementow wyrob6w
kamieniarskich;
37) dobiera metody montaiu wymienianych lub uzupehianych elementow wyrob6w kamieniarskich;
38) wykonuje szablony uszkodzonych lub wynxenianych elementow wyrob6w kamieniarsluch;
39) uzupelnia brakujqce elementy w wyrobach kamieniarskich poddawanych renowacji;
40) uzupehia ubytki w wyrobach kamieniarskich;
41) patynuje wyroby kamieniarskie;
42) impregnuje wyroby kamieniarskie;
43) dokonuje renowacji ornamentow i znakow graficznych;

Nazwa
przedmiotu

Efekty ksztalcenia z podstawy programowej
1) rozr6inia pojqcia zwiqzane z bezpieczelistwem i higienq pracy, ochronq przeciwpozarowq,
ochronq Srodowiska i ergonomiq
2) rozr6inia zadania i uprawnienia instyiucji oraz shzb dzialajqcych w zakresie ochrony
pracy i ochrony Srodowiska w Polsce;
3) okreSla prawa i obowiqzki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczelistwa i
higieny pracy;

.')

z
@

N

.m

0

bv!

ed
ed

L1

.e3

.E]

%

ed

C,

fa

4) przestrzega zasad bezpieczelistwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce
ochrony przeciwpoiarowej i ochrony Srodowiska;
5) stosuje pojpcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
6) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczqce ochrony danych osobowych oraz
przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
7) stosuje przepisy prawa dotyczqce prowadzenia dzialalnogci gospodarczej;
8) rozr6inia przedsipbiorstwa i instytucje wystqpujqce w branji i powiqzania mipdzy nimi;
9) analizuje dzialania prowadzone przez przedsipbiorstwa funkcjonujqce w braniy;
lo) inicjje wsp6lne przedsiqwzigcia z r6knymi przedsipbiorstwami z braniy;
11) przygotowuje dokumentacjq niezbqdnq do uruchomienia i prowadzenia dzialalnoici
ospodarczej;
:2) prowadzi korespondencjp zwiqzanq z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej;
13) obshguje urzqdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagajqce
prowadzenie dzialalnoici gospodarczej;
14) planuje i podejmuje dzialania marketingowe prowadzonej dzialalnoici gospodarczej;
15) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej.
16) przestrzega zasad kultury i etyki;
17)jest otwarty na zmiany;
18) aktualizuje wiedzq i doskonali umiejptnoSci zawodowe;
19) potrafi negocjowak warunki porozumien;
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Nazwa
przehotu

Efekty ksztalcenia z podstawy programowej
1) przestrzega zasad bezpieczelistwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce
ochrony przeciwpozarowej i ochrony grodowiska;
2) poshguje siq zasobem irodk6w jqzykowych (leksykalnych, gramatycznych,
ortograficznych oraz fonetycznych), umozliwiajqcych realizacjq zadali zawodowych;
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3) interpretuje wypowiedzi dotyczqce wykonywania typowych czynnoici zawodowych
artykulowane powoli i wyrainie, w standardowej odmianie jqzyka;

4) analizuje i interpretuje kr6tkie teksty pisemne dotyczqce wykonywania typowych
czynnoici zawodowych;
5) formuluje kr6tkie i zrozumiale wypowiedzi oraz teksty pisemne umoiliwiajqce
komunikowanie siq w grodowisku pracy;
6) korzysta z obcojqzycznych ir6del informacji;
7) przestrzega zasad kultury i etyki;
8) jest otwarty na miany;
9) aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnoici zawodowe;
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ZESP& SZKOL RZEMIESLNICZYCH

OSRODEK DOKSZTAKANIA

IDOSKONALENIA ZAWODOWEGO

W SZCZECINIE

DOKUMENTACJA PEDAGOGICZNA
NA KURSY ZAWODOWE I- I1- 111 STOPNIA
W ZAWODZIE:

NR PROGRAMU 711501/ODiDZ/SZ/2012

SZCZECIN 2012 r.
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,

Opracowano na podstawie:
-

rozporzqdzenia MEN z dnia 23 grudnia 2011 roku, w sprawie klasyfikacji zawod6w
szkolnictwa zawodowego (Dz.U.2012 poz. 7 z dnia 3 stycznia 2012r)

- rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie ramowych plan6w
nauczania w szkotach publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204 z dnia 22 lutego 2012r.)
-

rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie podstawy programowej
ksztatcenia
w zawodach (Dz.U. 2012 poz. 184 z dnia 7 lutego 2012r.)

Dostosowany do potrzeb ksztatcenia mtodocianych pracownik6w z teoretycznych
przedmiot6w zawodowych na kursach zawodowych stopnia I,11, I11w Oirodku
Doksztatcania i Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie w zawodzie CIESLA
Nr programu: 7115011 ODiDZ I SZ

I 2012

Wchodzi w iycie sukcesywnie z dniem 01 wizeinia 2012 r,

,,Program powstal na podstawie przykladowego programu nauczania zamieszczonego
na stronie internetowej Krajowego OSrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i
Ustawicznej - htt~://www.koweziu.edu.pl".
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Program nauczania realizowany
w OBrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego
w zawodzie

Nr prograrnu:

71 15011712[02]/ZSZ/MENiS12002.08.20/ZSiPKZ12012

przedmiotow zawodowych realizowanych w OSrodku Doksztalcania i Doskonalenia
Zawodowego opracowany w oparciu o program nauczania dla Zasadniczej Szkoly
Zawodowej nr programu

opracowany przez nauczycieli Zespolu Szkol i Placowek Ksztalcenia Zawodowego
w Zielonej G6rze

Typ programu - tumusy zawodowe
Rodzaj programy - liniowy
Autorzy programu - mgr inz. Leszek Jastrubczak
- mgr ink. Mariola Kostrzewska

- mgr Magdalena Kurylo
- inz. Regina Magryn

Wchodzi w iycie sukcesywnie z dniem 01 wrzeinia 2012r.
Opracowano w OSrodku Doksztalcania i Doskonalenia ZBwodowego w Zespole Szkol i
Placowek Ksztalcenia Zawodowego w Zielonej Gorze zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej ksztalcenia
w zawodach w oparciu o program nauczania programu 712[02]/ZSZ/MENiS/2002.08.20
dla zasadniczej szkoly zawodowej w zawodzie cieSla.

Celem ksztalcenia zawodowego jest przygotowanie uczqcych siq do zycia w warunkach
wsp6lczesnego Swiata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na
mieniajqcym siq rynku pracy.
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Zadania szkoly i innych podmiotdw prowadzqcych ksztalceiiie zawodowe oraz spos6b ich
realizacji sq uwarunkowane zmianami zachodzqcymi w otoczeniu gospodarczo-spolecznym,
na kt6re wplywajq w szczeg6lnoSci: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja
proces6w gospodarczych i spolecznych, rosnqcy udzial handlu miqdzynarodowego,
mobilnoSC geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a takze wzrost oczekiwab
pracodawcow w zakresie poziomu wiedzy i umiejqtnoSci pracownikow.

W procesie ksztalcenia zawodowego w a k e jest integrowanie i korelowanie ksztalcenia
ogolnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie
ksztalcenia ogolnego, z uwzglqdnieniem nizszych etapdw edukacyjnych. Odpowiedni poziom
wiedzy ogolnej powiqzanej z wiedzq zawodowq przyczyni siq do podniesienia poziomu
umiejqtnoSci zawodowych absolwent6w szk6l ksztalcqcych w zawodach, a tym samym
zapewni im mozliwoSC sprostania wyzwaniom zmieniajqcego siq rynku pracy.

W procesie ksztalcenia zawodowego sq podejmowane dzialania wspomagajqce rozwoj
kaidego uczqcego siq, stosownie do jego potrzeb i mozliwoSci, ze szczeg6lnym
uwzglqdnieniem indywidualnych Sciezek edukacji i kariery, mozliwoSci podnoszenia
poziomu wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu
koliczeniu nauki.
Elastycznemu reagowaniu systemu ksztalcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego
otwartoSci na uczenie siq przez cale zycie oraz mobilnoSci edukacyjnej i zawodowej
absolwentow ma sluzyC wyodrqbnienie kwalifikacji w ramach poszczegolnych zawod6w
wpisanych do klasyfikacji zawod6w szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTALCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoly ksztalcqcej w zawodzie cieSla powinien by6 przygotowany do
wykonywania nastqpujqcych zadan zawodowych:
1) przygotowanie elementow z drewna oraz materialow drzewnych do montazu;

2) wykonywania konstrukcji drewnianych;

3) wykonywania form i deskowali elementow konstrukcji betonowych i zelbetowych;
4) wykonywania rusztowan drewnianych oraz pomostdw roboczych;
5) wykonywania napraw, reiiowacji i rozbi6rki konstrukcji drewnianych.

2. EFEKTY KSZTALCENIA
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Do wykonywania wyzej wymienionych zadah zawodowych niezbqdne jest osiqgniqcie
zakladanych efekt6w ksztalcenia, na ktore skladajq siq:
1) efekty ksztalcenia wsp6lne dla wszystkich zawod6w;

(BHP). Bezpieczelistwo i higiena pracy
Uczen:
1) rozr6inia pojqcia zwiqzane z bezpieczenstwem i higienq pracy, ochronq przeciwpozarowa,
ochronq Srodowiska i ergonomia;
2) rozr6inia zadania i uprawnienia instytucji oraz sluzb dzialajqcych w zakresie ochrony
pracy i ochrony Srodowiska w Polsce;

3) okregla prawa i obowiqzki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy;
4) przewiduje zagrozenia dla zdrowia i zycia czlowieka oraz mienia i Srodowiska zwiqzane z
wykonywaniem zadan zawodowych;

5) okreila zagrozenia zwiqzane z wystqpowaniem szkodliwych czynnik6w w Srodowisku
pracy;

6 ) okreBla skutki oddzialywania czynnik6w szkodliwych na organizm czlowieka;
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiqzujqcymi wymaganianii ergonomii,
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
8) stosuje Brodki ochrony iiidywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadan
zawodowych;

9) przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce
ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
10) udziela pienvszej pomocy poszkodowanyrn w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrozenia zdrowia i zycia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzialalnoici gospodarczej
Uczen:
1) stosuje pojqcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczqce ochrony danych osobowych oraz
przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

3) stosuje przepisy prawa dotyczqce prowadzenia dzialalnoici gospodarczej;
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4) rozrdinia przedsiqbiorstwa i instytucje wystqpujqce w braniy i powiqzania miqdzy nimi;
5) analizuje dzialania prowadzone przez przedsiqbiorstwa funkcjonujqce w braniy;

6) inicjuje wspdlne przedsiqwziqcia z rdinymi przedsiqbiorstwami z braniy;

7) przygotowuje dokumentacjq niezbqdnq do uruchomienia i prowadzenia dzialalnoici
gospodarczej;
8) prowadzi korespondencjq zwiqanq z prowadzeniem dzialalnoici gospodarczej;
9) obsluguje urzqdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagajqce
prowadzenie dzialalnoici gospodarczej;
10) planuje i podejmuje dzialania marketingowe prowadzonej dzia4alnoSci gospodarczej;
11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzialalnoici gospodarczej.

(JOZ). Jqzyk obcy ukierunkowany zawodowo

Uczen:

1) posluguje siq zasobem Srodkdwjqzykowych (leksykalnych, gramatycnych,
ortograficznych oraz fonetycznych), umozliwiajqcych realizacjq zadan zawodowych;
2) interpretuje wypowiedzi dotyczqce wykonywania typowych czynnoici zawodowych
artykuiowane powoli i wyrainie, w standardowej odmianie jqzyka;

3) analizuje i interpretuje krdtkie teksty pisemne dotyczqce wykonywania typowych
czynnoici zawodowych;
4) forrnuluje krotkie i zroz~unialewypowiedzi oraz teksty pisemne umoiliwiajqce
komunikowanie siq w irodowisku pracy;

5) korzysta z obcojqzycznych irodel informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i spoleczne

Uczen:
1) przestrzega zasad kultury i etyki;
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadah;
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3) przewiduje skutki podejmowanych dzialah;
4) jest otwarty na zmiany;
5) potrafi radziC sobie ze stresem;
6) aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnoSci zawodowe;
7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
8) potrafi ponosiC odpowiedzialnoSC za podejmowane dzialania;

9) potrafi negocjowaC warunki porozumien;

10) wsp6lpracuje w zespole.

2) efekty ksztalcenia wsp6lne dla zawod6w w ramach obszaru budowlanego, stanowiqce
podbudowe do ksztalcenia w zawodzie lub grupie zawod6w PKZ(B.c) oraz efekty
ksztalcenia w ramach obszaru administracyjno-uslugowego, stanowiqce podbudowe do
icsztalcenia w zawodzie lub grupie zawod6w PKZ(A.g);

PKZ(B.c) UmiejetnoSci stanowiqce podbudowe do ksztalcenia w zawodach: kominiarz,
monter zabudowy i rob6t wykonczeniowych w budownictwie, monter izolacji
budowlanych, dekarz, cieSla, betoniarz-zbrojarz, kamieniarz, zdun, murarz-tynkarz,
monter konstrukcji budowlanych, technik renowacji element6w architektury, technik
budownictwa, technik dr6g i most6w kolejowych, monter systemdw rurociqgowych,
monter nawierzchni kolejowej, technik drogownictwa
Uczen:
1) rozpoznaje rodzaje i elementy obiektow budowlanych;

2) rozroznia konstrukcje obiektow budowlanych i technologie ich wykonania;
3) rozroinia rodzaje i elementy instalacji budowlanych;
4) rozpoznaje materialy budowlane i okreSla ich zastosowanie;

5) przestrzega zasad sporzqdzania rysunkow budowlanych;
6) wykonuje szkice robocze;

7) rozroinia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie;
8) rozroinia przyrzqdy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych;
9) przestrzega zasad wykonywania pomiarow zwiqzanych z robotami budowlanymi;
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10) rozpoznaje elementy zagospodarowania terenu budowy;
11) rozroznia Srodki transportu stosowane w budownictwie;
12) przestrzega zasad transportu i skladowania materialow budowlanych;
13) rozr6inia rodzaje rusztowan oraz przestrzega zasad ich montaiu, uzytkowania i
demontaiu;
14) stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadan.

PKZ(A.g) Umiejetnoici stanowiqce podbudowe do ksztalcenia w zawodach: tapicer,
stolarz, cieila, koszykarz-plecionkarz, technik technologii drewna
Uczen:
1) rozpoznaje gatunki drewna, materialy drzewne i tworzywa drzewne;

2) okreSla wlaSciwoSci drewna i tworzyw drzewnych;
3) rozpoznaje wady drewna oraz okreSla przyczyny ich powstawania;
4) rozr6znia rodzaje uszkodzen materialow;

5) okreSla materialy pomocnicze stosowane w produkcji;
6) sporzqdza szkice i rysunki techniczne;
7) posluguje siq instrukcjarni obslugi maszyn i urzqdzen;

8) posluguje siq terrninologiq stosowana,w przemySle drzewnym;
9) stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadan.
3) efekty ksztalcenia wlaSciwe dla kwalifikacji wyodrqbnionej w zawodzie cieSla opisane w
czqSci 11:

B.15. Wykonywanie rob6t ciesielskich

1. Wykonywanie konstrukcji drewnianych
Uczen:
1) posluguje siq dokumentacjqprojektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, normami oraz instrukcjami dotyczqcymi wykonania ciesielskich
konstrukcji drewnianych;
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2) sporzqdza przedmiar robot zwiqzanych z wykonaniem i niontazem elementow ciesielskich
konstrukcji drewnianych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
3) dobiera i przygotowuje materialy, narzqdzia i sprzqt do wykonania ciesielskich konstrukcji
drewnianych;

4) dobiera narzqdzia i sprzqt do wykonania elementow ciesielskich konstrukcji drewnianych
oraz ich montaiu;
5) transportuje i skladuje materialy do wykonywania ciesielskich konstrukcji drewnianych;
6) wykonuje i montuje elementy ciesielskich konstrukcji drewnianych;

7) wykonuje stemplowania stropow;

8) wykonuje konstrukcje rozporowe i podporowe Scian w wykopach i na powierzchni;
9) wykonuje rusztowania i pomosty robocze;

10) demontuje pomocnicze ciesielskie konstrukcje drewniane;
11) ocenia jakoSC wykonania ciesielskich konstrukcji drewnianych;
12) wykonuje obmiar ciesielskich konstrukcji drewnianych oraz sporzqdza rozliczenie robot
zwiqzanych z wykonaniem i montazem elemeiit6w tych konstrukcji.

2. Wykonywanie form i deskowan elementbw betonowych i ielbetowych
Uczen:

1) posluguj e siq dokumentacjq projektowq, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, normami oraz instrukcjami wykonania form i deskowan elementow
betonowych i ielbetowych;
2) sporzqdza przedmiar robot zwiqzanych z wykonaniem form i deskowah elementow
betonowych i zelbetowych oraz kalkuluje ich koszty;
3) dobiera i przygotowuje materialy do wykonywania form i 'deskowah elementow
betonowych i zelbetowych;
4) dobiera narzqdzia i sprzqt do wykonywania form i deskowah elementow betonowych i
zelbetowych;

5) transportuje i skladuje materialy stosowane do wykonywania form i deskowan elementow betonowych i ielbetowych;
6) wykonuje i montuje formy i deskowania elementow betonowych i zelbetowych;
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7) zabezpiecza formy i deskowania elementow betonowych i zelbetowych przed szkodliwym
dzialaniem czynnikow biologicznych, chemicznych, wody i ognia;
8) wykonuje obmiar robot ciesielskich oraz sporzqdza rozliczenie robot ciesielskich;
9) ocenia jakoSC wykonywanych form i deskowan elementdw betonowych i zelbetowych;
10) wykonuje obmiar robot zwiqzanych z wykonaniem form i deskowan elementdw

betonowych i zelbetowych i sporzqdza rozliczenie tych robot.
3. Wykonywanie remont6w i rozbibrek konstrukcji drewnianych

Uczen:
1) posluguje sie dokumentacjq projektowq, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, normami oraz instrukcjami dotyczqcymi remontu i rozbi6rki konstrukcji
drewnianych;

2) okreSla rodzaj i zakres prac zwiqzanych z remontem konstrukcji drewnianych;

3) zabezpiecza konstrukcje drewniane przed szkodliwym dzialaniem czynnikow
zewnqtrznych;
4) dobiera materialy do wykonywania robot zwiqzanych z remontem konstrukcji
drewnianych;

5) dobiera narzedzia i sprzet do wykonania robot zwiqzanych z naprawq, remontem i
rozbiorkq konstrukcji drewnianych;

6) transportuje i skladuje materialy pochodzqce z rozbiorki konstrukcji drewnianych;
7) wykonuje roboty zwiqzane z naprawq i remontem element6w konstrukcji drewnianych;
8) wykonuje roboty zwiqzane z rozbiorkq konstrukcji drewnianych;
9) ocenia jakoSC wykonania robot zwiqzanych z remontem i rozbiorkq konstrukcji
drewnianych;
10) wykonuje obmiar robot zwiqzanych z remontem i rozbi6rkq konstrukcji drewnianych i
sporzqdza ich rozliczenie.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTALCENIA W ZAWODZIE

Szkola podejmujqca ksztalcenie w zawodzie cieSla powinna posiadat nastqpujqce
pomieszczenia dydaktyczne:
1) pracownie budowlanq, wyposaiona w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z
dostqpem do Internetu, z drukarka, ze skanerem i z projektorem multimedialnym oraz z
pakietem program6w biurowych, programem do tworzenia prezentacji i grafiki; filmy
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instruktazowe dotyczqce wykonywania rob6t budowlanych i ciesielskich; poradniki, normy,
aprobaty techniczne i certyfikatyjakoici material6w budowlanych, specyfikacjq wmmk6w
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montaiowych, czasopisma
specjalistyczne, zestaw przepis6w prawa budowlanego, pr6bki i karty katalogowe material6w
budowlanych stosowanych w robotach budowlanych i ciesielskich, modele element6w
ciesielskich stosowanych w budowlach, tablice poglqdowe przedstawiajqce rodzaje
konstrukcji ciesielskich, katalogi naklad6w rzeczowych, cenniki do kosztorysowania rob6t
budowlanych;
2) pracowniq rysunku technicznego, wyposaionq w: stanowisko komputerowe dla
nauczyciela podlqczone do sieci lokalnej z dostqpem do Internetu, z drukarkg z ploterem, ze
skanerem oraz z projektorem multimedialnyrn, stanotviska komputerowe (jedno stanowisko
dla jednego ucznia), wszystkie komputery podlqczone do sieci lokalnej z dostepem do
Intemetu, pakiet program6w biurowych, program do wykonywania rysunk6w technicznych,
stanowiska rysunkowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) urnozliwiajqce wykonywanie
rysunk6w odrqcznych, pomoce dydaktyczne do ksztahowania wyobraini przestrzennej,
normy dotyczqce zasad wykonywania rysunkbw, przykladowe dokumentacje projektowe;

3) warsztaty szkolne, w kt6rych powinny by6 zorganizowane nastqpujqce stanowiska:
a) stanowisko do obr6bki drewna (jedno stanowisko dla trzech uczni6w), wyposaione w:
narzqdzia rqczne i elektronarzqdzia do obr6bki drewna; obrabiarki do mechanicznej obr6bki
drewna, takie jak: strugarka wyr6wniarka, strugarka gruboici6wka, pilarka tarczowa, pilarka
formatowa, frezarki dolnowrzecionowa i g6rnowrzecionowa, wiertarka pionowa; przyrzqdy
kontrolno-pomiarowe,
b) stanowisko montaim konstrukcji drewnianych (jedno stanowisko dla trzech uczni6w),
wyposaione w: narqdzia rqczne i elektronarzqdzia do montaiu konstrukcji ciesielskich oraz
przyriqdy kontrolno-pomiarowe;
ponadto kaide stanowisko powinno by6 wyposaione w: irodki ochrony indywidualnej,
zestaw przepis6w prawa dotyczqcych bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpoiarowej i ochrony irodowiska oraz instrukcje obslugi sprzqtu oraz specyfikacjq
warunk6w technicznych wykonania i odbioru rob6t.
Ksztalcenie praktyczne moze odbywa6 siq w: pracowniach i warsztatach szkolnych,
plac6wkach ksztalcenia ustawicznego, plac6wkach ksztalcenia praktycznego oraz
przedsiqbiorstwach zajmujqcych siq montaiem konstrukcji drewnianych, budowq obiektbw
budowlanych z drewna.
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Symbol cyfrowy: 711501
Kwalifikacia: K1- B.15. Wvkonywanie rob6t ciesielskich
Nr

Przedrnioty zawodowe
obowiqzujqce na kursach
zawodowych
1. Podstawy budownictwa

I stopien I1 stopien
tyg'
tyg'

I11

Razem godzin w
okresie
ksaalcenia

24

20

4 tYg.
16

60

2. Technologia rob6t ciesielskich

88

100

100

288

3. Dokurnentacja techniczna

24

16

40

4. Podstawy dzidalnoici zawodowej

16

16

5 . Jqzyk obcy zawodowy

4

4

6. Godziny do dyspozycji

4

4

4

12

140

140

140

420

wychowawcy
Razem godzin

1. Podstawy budownictwa
Nazwa
pmedmiotu

a

5

.CI

a

P

6
d

C,

vl

'0

4

Efekty ksztalcenia z podstawy programowej
9) przestrzega zasad bezpieczedstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce ochrony
przeciwpokarowej i ochrony Srodowiska;
I) przestrzega zasad kultury i etyki;
4) jest otwarty na zmiany;
6) aktualizuje wiedz~i doskonali umiejetnoSci zawodowe;
1) rozpoznaje rodzaje i elementy obiekt6w budowlanych;
2) rozrdinia konstrukcje obiektdw budowlanych i technologie ich wykonania;
3) rozrdinia rodzaje i elementy instalacji budowlanych;
4) rozponaje materialy budowlane i okreSla ich zastosowanie;
10) rozpoznaje elementy zagospodarowania terenu budowy;
11) rozrdinia Srodki transportu stosowane w budownictwie;
12) przestrzega zasad transportu i skladowania materialdw budowlanych;

13) rozrdinia rodzaje rusztowah oraz przestrzega zasad ich montaiu, uzytkowania i demontaiu;

2. Technologia rob6t ciesielskich
Nazwa
przedmiotu

Efekty ksztalcenia z podstawy programowej
4) przewiduje zagrokenia dla zdrowia i Qcia czlowieka oraz mienia i Srodowiska zwiqzane z
konywaniem zadah zawodowych;
kreSla zagroienia zwiqzane z wyst$powaniem szkodliwych czymikdw w Srodowisku pracy
kreSla skutki oddzialywania czynnikdw szkodliwych na organizm czlowieka;
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3. Dokumentacja techniczna
Nazwa
przedmiotu
a

Efekty ksztalcenia z podstawy programowej

9) przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce ochrony
przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
1) przestrzega zasad kultury i etyki;
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadah;
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4) jest otwarty na zrniany;
6) aktualimje wiedzg i doskonali umiejetnoSci zawodowe
5) przestrzega zasad sporzqdzania rysunkdw budowlanych;
6) wykonuje szkice robocze;
7) rozroknia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie;
8) rozrbknia przyrzqdy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych;
9) przestrzega zasad wykonywania pomiarow zwiqzanych z robotami budowlanymi;
14) stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadah.
6) sporzqlza szkice i rysunki techniczne;
7) poshguje sic instrukcjami obshgi maszyn i urzqdzen;
9) stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadah.
1) poshguje siq dokumentacjq projektowg specyfikacjami te~hnicznymiwykonania i odbioru robot
budowlanych, normami oraz instrukcjami dotyczqcymi wykonania ciesielskich konstrukcji drewnianych;
2) sporzqdza przedmiar robot z t v i m y c h z wykonaniem i montazem elementdw ciesielskich konstrukcji
drewnianych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
12) wykonuje obmiar ciesielsluch konstrukcji drewnianych oraz sporzqdza rozliczenie robot zwiqgnych z
wykonaniem i montatem element6w tych konstrukcji.
1) poshguje sig dokumentacjq projektowg specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych, normami oraz instrukcjami wykonania form i deskowah elementow betonowych i
zelbetowych;
2) sporzqdza przedmiar robot zwiqzanych z wykonaniem form i deskowan elementow betonowych i
zelbetowych oraz kalkuluje ich koszty;
8) wykonuje obmiar robot ciesielskich oraz sporzqdza rozliczenie robot ciesielskich;
10) wykonuje obmiar robot zwiqanych z wykonaniem form i deskowan elementow betonowych i
telbetowych i sporzqdza rozliczenie tych robot.
1) poshguje sic dokumentacjq projektowg specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, normami oraz instrukcjami dotyczqcymi remontu i rozbi6rki konstrukcji drewnianych;
10) wykonuje obmiar robot zwiqzanych z remontem i rozbidrkq konstrukcji drewnianych i sporzqdza ich
rozliczenie.

4. Podstawy dzialalnoici zawodowej
Nazwa
p,zdmi,,

Efekty ksztalcenia z podstawy programowej

1) rozr6hlia pojecia zwiqane z bezpieczeristwem i higienq pracy, ochronq przeciwpoiarowg ochronq
Srodowiska
i ergonomi&
-3
2) rondknia zadania i uprawnienia instytucji oraz shzb dzialajqcych w zakresie ochrony pracy i ochrony
Srodowiska w Polsce;

.-4
0

ryl

-a
.

N

a

6a

C,

4

3) okreSla prawa i obowiqzki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;
9) przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce ochrony
przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
1) stosuje pojgcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczqce ochrony danych osobowych oraz przepisy
prawa podatkowego i prawa autorskiego;
3) stosuje przepisy prawa dotyczqce prowadzenia dzialalnoici gospodarczej;
4) rozrdhlia przedsiebiorstwa i instytucje wyst~pujqcew bran3 i powiqzania miqdzy nirni;
5) analizuje dzialania prowadzone przez przedsiebiorstwa funkcjonujqce w braniy;
6) inicjuje wspolne przedsiqwzigcia z r6knymi przedsiqbiorstwami z braniy;
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7) przygotowuje dokumentacjq niezbqdnq do uruchomienia i prowadzenia dzialalnosci gospodarczej;
8) prowadzi korespondencjq zwiqzanq z prowadzeniem dzialalnobci gospodarczej;
9) obshguje urqdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagajqce prowadzenie
dzialalnoSci gospodarczej;
10) planuje i podejmuje dzialania marketingowe prowadzonej dzialalnoici gospodarczej;
11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej.
1) przestrzega zasad kultury i etyki;
4) jest otwarty na zmiany;
6) aktualimje wiedzq i doskonali umiej~tnoScizawodowe;
9) potrafi negocjowat warunki porozumieh;

5. Jqzyk obcy zawodowy
Nazwa
przedmiotu

$?
0

%

5

i
lr;

Efekty ksztalcenia z podstawy programowej

9) przestrzega zasad bezpieczetistwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce ochrony
przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
1) poshguje sip zasobem Srodkdw jqzykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz
fonetycznych), umotliwiajvych realizacjq zadati zawodowych;
2) interpretuje wypowiedzi dotycqce wykonywania typowych czynnoSci zawodowych artykulowane
powoli i wyrainie, w standardowej odmianie jqzyka;
3) analizuje i interpretuje krdtkie teksty pisemne dotyczqce wykonywania typowych czynnoSci
zawodowych;
4) formuhje krdtkie i zrozumiale wypowiedzi oraz teksty pisemne umozliwiajqce komunikowanie siq w
Srodowisku pracy;
5) korzysta z obcojqzycznych irddel informacji.
1) przestrzega zasad kultury i etyki;
4) jest otwarty na zmiany;
6) aktualimje wiedzq i doskonali umiejptnoSci zawodowe;

Praktyczna nauka zawodu

Nazwa

s
a

1

3

Efekty ksztalcenia z podstawy programowej

3) okreSla prawa i obowiqzki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
4) przewiduje zagroienia dla zdrowia i @cia czlowieka oraz hienia i Srodowiska zwiqzane z
konywaniem zadati zawodowych;
YokreSla zagrotenia mizgane z wystepowaniem szkodliwych czynnikdw w Srodowisku pracy;
6) okreSla skutki oddziafywania czynnikdw szkodliwych na organizm czlowieka;
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiqmjqcymi wymaganiami ergonomii, przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej i ochrony Srodowiska;
8) stosuje Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadati zawodowych
9) przestrzega m a d bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce ochrony
przeciwpokarowej i ochrony Srodowiska;
10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrozenia
zdrowia i iycia.
1) przestrzega zasad kultury i etyki;
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadzui;
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3) przewiduje skutki podejmowanych dzialah
4) jest otwarty na zmiany;
5) potrafi radzid sobie ze stresem;
6) aktualizuje wiedzp i doskonali urniejgtnoici zawodowe;
7) przestrzega tajernnicy zawodowej;
8) potrafi ponosiC odpowiedzialnoid za podejmowane dzialania
9) potrafi negocjowad warunki p o r o m i e b ;
10) wsp6lpracuje w zespole.
1) posluguje sig dokumentacjqprojektowq, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, normami oraz instrukcjanli dotycqcymi wykonania ciesielskich konstrukcji drewnianych
2) sporqdza przedmiar rob6t miqzanych z wykonaniem i montaiem element6w ciesielskich konstrukcji
drewnianych oraz kalkuluje koszty ich wykonania
3) dobiera i przygotowuje mat~rialy,narzpdzia i sprzgt do wykonania ciesielskich konstrukcji drewnianych
4) dobiera narzpdzia i sprzgt do wykonania element6w ciesielskich konstrukcji drewnianych oraz ich
montaiu;
5) transportuje i skladuje materialy do wykonywania ciesielskich konstrukcji drewnianych;
6) wykonuje i montuje elementy ciesielskich konstrukcji drewnianych;
7) wykonuje sternplowania strop6w;
\
8) wykonuje konstrukcje rozporowe i podporowe Scian w wykopach i na powierzchni;
9) wykonuje rusztowania i pomosty robocze
10) demontuje pomocnicze ciesielskie konstrukcje drewniane;
11) ocenia jakoid wykonania ciesielskich konstrukcji drewnianych;
12) wykonuje obmiar ciesielskich konstrukcji drewnianych oraz s p o r z q h rozliczenie rob6t zwivanych z
wykonaniem i montaiem element6w tych konstrukcji.
1) posluguje sip dokumentacjqprojektowq, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, normami oraz instrukcjami wykonania form i deskowah elementdw betonowych i
zelbetowych;
2) sporqdza przedmiar rob6t zwivanych z wykonaniem form i deskowah element6w betonowych i
zelbetowych oraz kalkuluje ich koszty;
3) dobiera i przygotowuje materialy do wykonywania form i deskowah element6w betonowych i
zelbetowych;
4) dobiera narzgdzia i sprzgt do wykonywania fornl i deskowari element6w betonowych i zelbetowych;
5) transporh~jei skladuje materialy stosowane do wykonywania form i deskowan element6w betonowych i
zelbetowych;
6) wykonuje i montuje formy i deskowania element6w betonowych i zelbetowych;
7) zabezpiecza formy i deskowania element6w betonowych i zelbetowych przed szkodliwym dzialaniem
czynnikbw biologicznych, chemicznych, wody i ognia;
8) wykonuje obmiar rob6t ciesielskich oraz sporzqdza rozliczenie rob6t ciesielskich;
9) ocenia jakoSd wykonywanych form i deskowan element6w betonowych i zelbetowych;
10) wykonuje obmiar rob6t zwipmych z wykonaniem form i deskowah elementdw betonowych i
zelbetowych i sporqdza rozliczenie tych rob6t.
>

1) posluguje siq dokumentacjqprojektowq, specyfikacjami technicmymi wykonania i odbioru rob&
budowlanych, normami oraz instrukcjami dotycqcymi remontu i rozbidrki konstrukcji drewnianych;
2) okreSla rodzaj i zakres prac miagnych z remontem konstrukcji drewnianych;
3) zabezpiecza konstrukcje drewniane przed szkodliwym dzialaniem czynnikdw zewnptrznych;
4) dobiera materialy do wykonywania rob6t m i ~ y c zhremontem konstrukcji drewnianych;
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5) dobiera narzgdzia i sprzgt do wykonania robot zwiqzanych z napraw& remontem i rozbiorkq konstrukcji
drewnianych
6 ) transportuje i skladuje materialy pochodzqce z rozbiorki konstrukcji drewnianych;
7) wykonuje roboty zwiqzane z naprawq i remontem elementow konstrukcji drewnianych;
8) wykonuje roboty zwiqzane z rozbiorkq konstrukcji drewnianych;
9) ocenia jakoSC wykonania robot zwiqzanych z remontem i rozbiorkq konstrukcji drewnianych
10) wykonuje obmiar robot zwiqzanych z remontem i rozbiorkq konstrukcji drewnianych i sporzqdza ich

rozliczenie.
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ZESPOL SZKOL RZEMIESLNICZYCH

OSRODEK DOKSZTALCANIA IDOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W SZCZECINIE

DOKUMENTACJA PEDAGOGICZNA
NA KURSY ZAWODOWE I- I1- I11 STOPNIA
W ZAWODZIE:

DEKARZ

NR PROGRAMU 712101/ODiDZ/SZ/2012

SZCZECIN 2012 r.
185

Opracowano na podstawie:
- rozporzqdzenia MEN z dnia 23 grudnia 2011 roku, w sprawie klasyfikacji zawodow
szkolnictwa zawodowego (Dz.U.2012 poz. 7 z dnia 3 stycznia 2012r)
- rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie ramowych planow
nauczania w szkolach publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204 z dnia 22 lutego 2012r.)
-

rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie podstawy programowej
ksztalcenia
w zawodach (Dz.U. 2012 poz. 184 z dnia 7 lutego 2012r.)

Dostosowany do potrzeb ksztalcenia mlodocianych pracownikow z teoretycznych
przedmiotow zawodowych na kursach zawodowych stopnia I,11, I11w Oirodku
Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Szuecinie w zawodzie DEKARZ
Nr programu: 7121011 ODiDZ / SZ I 2012

Wchodzi w Wycie sukcesywnie z dniem 01 wnesnia 2022 r.

,,Program powstal na podstawie przykladowego programu nauczania zamieszczonego
na stronie internetowej Krajowego OBrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i
Ustawicznej http://www.koweziu.edu.~l".

-
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Program nauczania realizowany
w OBrodku Doksztatcania i Doskonalenia Zawodowego
w zawodzie

Dekarz
Nr programu:

712101/713[01] /SZ/MENI2000.01.20 I ZSiPKZl2012

przedmiotow zawodowych realizowanych w OSrodku Doksztalcania i Doskonalenia
Zawodowego opracowany w oparciu o program nauczania dla Zasadniczej Szkoly
Zawodowej nr programu

opracowany przez nauczycieli Zespolu Szkdl i Plac6wek Ksztalcenia Zawodowego
w Zielonej G6rze
Typ programu - turnusy zawodowe
Rodzaj programy - liniowy
Autorzy programu - mgr inz. Leszek Jastrubczak
- mgr inz. Mariola Kostrzewska
- mgr Magdalena Kurylo
- inz. Regina Magryn
Wchodzi w iycie sukcesywnie z dniem 01 wrzeSnia 2012r.
Opracowano w OSrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkol
i Placowek Ksztalcenia Zawodowego w Zielonej G6rze zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej ksztalcenia
w zawodach w oparciu o program nauczania programu713[01] lSZlMENl2000.01.20 dla
zasadniczej szkoly zawodowej w zawodzie dekarz

1. CELE KSZTALCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoly ksztalcqcej w zawodzie dekarz powinien.by6 przygotowany do
wykonywania nastqpujqcych zadan zawodowych:
1) wykonywania pokryC dachowych i obrobek dekarskich;

2) wykonywania montaiu okien dachowych, wylazow, gwietlikow i urzqdzen do
pozyskiwania energii odnawialnej;
3) wykonywania odwodnien polaci dachowych;

4) wykonywania remontu i rozbiorki pokryC dachowych, obr6bek dekarskich
i odwodnien polaci dachowych.
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2. WARUNKI REALIZACJI KSZTALCENIA W ZAWODZIE
Szkola podejmujqca ksztalcenie w zawodzie dekarz powinna posiadaC nastqpujqce
pomieszczenia dydaktyczne:
1) pracowniq budowlana, wyposazonq w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z
dostqpem do Internetu, z drukarka, ze skanerem i z projektorem multimedialnym oraz z
pakietem programow biurowych, programem do tworzenia prezentacji i grafiki; przykladowe
dokumentacje projektowe; normy dotyczqce prowadzenia robot dekarskich; aprobaty
techniczne, certyfikaty jakoSci materialow budowlanych; modele i rysunki konstrukcji
budowlanych i ich elementow; pr6bki i katalogi niaterialow budowlanych, plansze, filmy
instruktazowe i instrukcje technologicme dotyczqce robot dekarskich; narzqdzia i sprzqt do
wykonywana, remontowania i rozbiorki pokryC dachowych oraz obr6bek dekarskich i
systemow odwodnien polaci dachowych; specyfikacje warunkow technicznych wykonania i
odbioru robot dekarskich, katalogi nakladow rzeczowych, cenniki materialow budowlanych,
zestaw przepisow prawa dotyczqcych robot budowlanych;
2) pracownie dokumentacji technicznej, wyposazonq w: stanowisko komputerowe dla
nauczyciela z dostqpem do Internetu, z drukarka, ze skanerem i z projektorem
multimedialnym oraz z pakietem programow biurowych, programem do tworzenia prezentacji
i grafiki, z oprogramowaniem do wykonywania rysunkow technicznych, kalkulacji kosztow i
pakietem programow biurowych; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego
ucznia) wyposazone w oprogramowanie do wykonywania rysunkow technicznych i kalkulacji
kosztow; modele bryl i figur geometrycmych, elementy obrobek dekarskich i odwodnien
polaci dachowych; przybory rysunkowe, rysunki elementow budowlanych, dokumentacje
architektoniczno-budowlane,przykladowe kalkulacje robot dekarskich; rysunki
inwentaryzacyjne; norniy dotyczqce zasad wykonywania rysunkow;
3) warsztaty szkolne, w ktorych powinny by6 zorganizowane nastqpujqce stanowiska:
a) stanowiska wykonywania robot dekarskich na dachach plaskich (jedno stanowisko dla
czterech uczniow), wyposaione w: fragment konstrukcji dachu plaskiego z nastqpujqcymi
elementami: komin, attyka, okap, kalenica; materialy pokryciowe, izolacyjne, do
wykonywania podkladow, obrobek dekarskich oraz odwodnieri polaci dachowych, wylazy,
Swietliki i urzqdzenia do pozyskiwania energii odnawialnej ;przyrzqdy kontrolno-pomiarowe,
maszyny i narzqdzia niezbqdne do wykonania robot dekarskich na dachach plaskich;
instrukcje obslugi maszyn i elektronarzqdzi; dokumentacjq projektowa; instrukcje oraz normy
dotyczqce wykonywania robot dekarskich na dachach plaskich; katalogi, aprobaty techniczne,
certyfikaty, karty technicme materialow i narzqdzi do robot dekarskich; specyfikacje
techniczne warunkow wykonania i odbioru robot dekarskich, Srodki ochrony indywidualnej,
sprzqt ochrony przeciwpozarowej, apteczkq pierwszej pomocy oraz instrukcjq udzielania
pomocy poszkodowanym w wypadkacli przy pracy,
b) stanowiska wykonywania robot dekarskich na dachach spadzistych (jedno stanowisko dla
czterech uczniow), wyposaione w: fragment konstrukcji dachu spadzistego z nastqpujqcymi
elementami: komin, attyka, okap, kalenica, kosz, lukarna; materialy pokryciowe, izolacyjne,
do wykonywania podkladbw, obrobek dekarskich oraz odwodnien polaci dachowych, okna
dachowe, wylazy, Swietliki i urzqdzenia do pozyskiwania energii odnawialnej; przyrzqdy
kontrolno-pomiarowe, maszyny i narzqdzia niezbqdne do wykonania robot dekarskich na
dachach spadzistych; instrukcje obslugi maszyn i elektronarzqdzi; dokumentacjq projektowa,
instrukcje oraz normy dotyczqce wykonywania robot dekarskich na dachach spadzistych;
katalogi, aprobaty techniczne, certyfikaty, karty techniczne materialow i narzqdzi do robot
dekarskich; specyfikacje techniczne warunkow wykonania i odbioru robot dekarskich, Srodki
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ochrony indywidualnej, sprzqt ochrony przeciwpozarowej, apteczkq pienvszej pomocy oraz
instrukcjq udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
c) stanowiska wykonywania i montazu elementow obrobek dekarskich (jedno stanowisko dla
jednego ucznia), wyposazone w: elementy wymagajqce obrobki dekarskiej (komin, gzyms,
kosz, kalenica, okap, attyka); materialy do wykonywania elementow obrobek dekarskich;
przyrzqdy kontrolno-pomiarowe, maszyny i narzqdzia niezbqdne do wykonywania i montaiu
elementow obrobek dekarskich; instrukcje obslugi maszyn i elektronarzqdzi; dokumentacjq
projektowa; katalogi rozwiqzan systemowych obrobek dekarskich; instrukcje oraz normy
dotyczqce wykonywania obrobek dekarskich; certyfikaty, karty techniczne materialow i
narzqdzi do wykonywania elementow obrobek dekarskich; specyfikacje techniczne warunkow
wykonania i odbioru elementow obrobek dekarskich; Srodki ochrony indywidualnej, sprzqt
ochrony przeciwpozarowej, apteczkq pierwszej pomocy oraz instrukcjq udzielania pomocy
poszkodowanyrn w wypadkach przy pracy.
Ksztalcenie praktyczne moze odbywaC siq w: pracowniach i warsztatach szkolnych,
placowkach ksztalcenia ustawicznego, placowkach ksztalcenia praktycznego oraz podmiotach
stanowiqcych potencjalne miej sce zatrudnienia absolwentow szk61 ksztalcqcych w zawodzie.

Kwalifikacia: K1 - B.12. Wvkonvwanie rob6t dekarskich
Lp.

Przedmiot

1.

Technologia

2.

Dokurnentacja
techniczna
Podstawy
dzialalnoSci
zawodowej
Jqzyk obcy
zawodowy
Godzinydo
dyspozycji
wychowawcy
Razem

3
4

5

I stopien
(4 tygodnie)
100

Liczba godzin
I1 stopieh
I11 stopien
(4 tygodnie)
(4 tygodnie)
100
88

Razem
288

36

36

28

100

-

-

16

16

4

4

4

4

4

12

140

140

140

420

Podstawa progralnowa
Celem ksztalcenia zawodowego jest przygotowanie uczqcych siq do zycia w warunkach
wspolczesnego Swiata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na
zmieniajqcym siq rynku pracy.
Zadania szkoly i innych podmiotow prowadzqcych ksztalcenie zawodowe oraz spos6b ich
realizacji sq uwarunkowane zmianami zachodzqcymi w otoczeniu gospodarczo-spolecznym,
na ktore wplywajq w szczegolnoSci: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja
procesow gospodarczych i spolecznych, rosnqcy udzial handlu miqdzynarodowego,
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mobilnoSC geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a takie wzrost oczekiwah
pracodawcow w zakresie poziomu wiedzy i umiejqtnoSci pracownikow.

W procesie ksztalcenia zawodowego waine jest integrowanie i korelowanie ksztalcenia
ogolnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie
ksztalcenia ogolnego, z uwzglqdnieniem nizszych etapow edukacyjnych. Odpowiedni poziom
wiedzy ogolnej powiqzanej z wiedzq zawodowq przyczyni siq do podniesienia poziomu
umiejqtiioSci zawodowych absolwentow szkol ksztalcqcych w zawodach, a tym samym
zapewni im mozliwoSC sprostania wyzwaniom zmieniajqcego siq rynku pracy.
W procesie ksztalcenia zawodowego sq podejmowane dzialania wspomagajqce romoj
kaidego uczqcego siq, stosownie do jego potrzeb i mozliwoSci, ze szczegdlnym
uwzglqdnieniem indywidualnych Sciezek edukacji i kariery, mozliwoSci podnoszenia
poziomu wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu
koliczeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu ksztalcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego
otwartoSci na uczenie siq przez cale zycie oraz mobilnoSci edukacyjnej i zawodowej
absolwentow ma sluzyC wyodrqbnienie kwalifikacji w ramach poszczeg6lnych zawodow
wpisanych do klasyfikacji zawodow szkolnictwa zawodowego.

EFEKTY KSZTAECENIA
Do wykonywania wyzej wymienionych zadari zawodowych niezbqdne jest osiqgniqcie
zakladanych efektow ksztalcenia, na ktore skladajq siq:
1) efekty ksztalcenia wsp6lne dla wszystkich zawodow;

(BHP). Bezpieczenstwo i higiena pracy

1) rozroznia pojqcia zwiqzane z bezpieczenstwem i higienq pracy, ochronq przeciwpozarowa,
ochronq Srodowiska i ergonomia;

2) rozroinia zadania i uprawnienia instytucji oraz sluzb dzialajqcych w zakresie ochrony
I;racy i ochrony Srodowiska w Polsce;

3) okreSla prawa i obowiqzki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa
i higieiiy pracy;

4) przewiduje zagrozenia dla zdrowia i zycia czlowieka oraz mienia i Srodowiska zwiqzane
z wykonywaniem zadah zawodowych;

5) okreSla zagrozenia zwiqzane z wystqpowaniem szkodliwych czynnikdw w Srodowisku
pracy;
6) okreSla skutki oddzialywania czynnikow szkodliwych na organizm czlowieka;
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7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiqmjqcymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;

8) stosuje Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania z a d d
zawodowych;
9) przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce
ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
10) udziela pienvszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrozenia zdrowia i zycia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzialalnoici gospodarczej
Uczen:

1) stosuje pojqcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczqce ochrony danych osobowych oraz
przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

3) stosuje przepisy prawa dotyczqce prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej;
4) rozroznia przedsiqbiorstwa i instytucje wystqpujqce w b r a y i powiqania miqdzy nimi;

5) analimje dzialania prowadzone przez przedsiqbiorstwa funkcjonujqce w bran@;
6) inicjuje wspolne przedsiqwziecia z r6inymi przedsiqbiorstwami z branzy;

7) przygotowuje dokumentacjq niezbqdnq do uruchomienia i prowadzenia dzialalnoSci
gospodarczej;

8) prowadzi korespondencjq zwiqanq z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej;
9) obsluguje urzqdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagajqce
prowadzenie dzialalnoici gospodarczej;

10) planuje i podejmuje dzialania marketingowe prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej;
11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej.
(JOZ). Jqzyk obcy ukierunkowany zawodowo
Uczen:

1) posluguje siq zasobem Srodkow jqzykowych (leksykalnych, gramatycznych,
ortograficznych oraz fonetycznych), umozliwiajqcych realizacjq zadafi zawodowych;
2) interpretuje wypowiedzi dotyczqce wykonywania typowych czynnoici zawodowych
artykulowane powoli i wyrainie, w standardowej odmianie jqzyka;
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3) analizuje i interpretuje kr6tkie teksty pisemne dotyczqce wykonywania typowych
czynnoSci zawodowych;

4) formuluje kr6tkie i zrozumiale wypowiedzi oraz teksty pisernne umozliwiajqce
komunikowanie siq w Srodowisku pracy;
5) korzysta z obcojqzycznych irddel informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i spoleczne
Uczen:
1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadan;
3) przewiduje skutki podejniowanych dzialan;

4) jest otwarty na zmiany;

5 ) potrafi radziC sobie ze stresem;
6) aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnoici zawodowe;
7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

8) potrafi ponosiC odpowiedzialnoSC za podejmowane dzialania;
9) potrafi negocjowak warunki porozumien;
10) wsp6lpracuje w zespole.
2) efekty ksztalcenia wsp6lne dla zawod6w w ramach obszaru budowlanego, stanowiqce
podbudowq do ksztalcenia w zawodzie lub grupie zawod6w PKZ(B.c);
PKZ(B.c) Umiejqtnoici stanowiqce podbudowq do ksztalcenia w zawodach: kominiarz,
monter zabudowy i robot wykonczeniowych w budownictwie, monter izolacji budowlanych,
dekarz, cieSla, betoniarz-zbrojarz, kaniieniarz, zdun, murarz-tynkarz, monter konstrukcji
budowlanych, technik renowacji element6w architektury, technik budownichva, technik dr6g
i most6w kolejowych, monter system6w n~rociqgowych,monter nawierzchni kolejowej,
technik drogownictwa
Uczen:
1) rozpoznaje rodzaje i elementy obiekt6w budowlanych;

2) rozr6znia konstrukcje obiekt6w budowlanych i technologie ich wykonania;
3) rozroinia rodzaje i elementy iiistalacji budowlanych;
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4) rozpoznaje materialy budowlane i okreila ich zastosowanie;
5) przestrzega zasad sporzqdzania rysunkow budowlanych;
6) wykonuje szkice robocze;

7) rozroinia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie;
8) rozroinia przyrzqdy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych;

9) przestrzega zasad wykonywania pomiarow zwiqzanych z robotami budowlanymi;
10) rozpoznaje elementy zagospodarowania terenu budowy;
11) rozroznia Srodki transportu stosowane w budownictwie;
12) przestrzega zasad transportu i skladowania materialow budowlanych;
13) rozroznia rodzaje rusztowan oraz przestrzega zasad ich montaiu, uzytkowania
i demontazu;
14) stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadah.
3) efekty ksztalcenia wlaiciwe dla kwalifikacji wyodrqbnionej w zawodzie dekarz opisane
w czqSci 11:

B. 12. Wykonywanie robot dekarskich
1. Wykonywanie i rozbiorka pokryd dachowych
Uczen:

1) rozroznia rodzaje i elementy konstrukcji dachow;
2) rozroznia rodzaje pokryC dachowych;
3) posluguje siq dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicmymi dotyczqcymi
wykonania i odbioru robot budowlanych, normami oraz instnlkcjami wykonywania pokryC
dachowych;
4) sporzqdza rysunki polaci dachowych i elementow pokryC dachowych;
5) sporzqdza przedmiar rob6t zwiqzanych z wykonaniem pokryd dachowych oraz kalkuluje
koszty wykonania i rozbiorki pokryC dachowych;
6) dobiera i przygotowuje materialy, narzqdzia oraz sprzqt do wykonania i rozbiorki pokryC
dachowych;

7) wykonuje izolacje pokryd dachowych;
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8) wykonuje podklady pod pokrycia dachowe;

9) wykonuje pokrycia dachow o roinych konstrukcjach i ksztaltach;
10) montuje okna dachowe, wylazy, Swietliki i urzqdzenia do pozyskiwania energii
odnawialnej;
11) wykonuje roboty zwiqzane z remontem i rozbiorkq pokryC dachowych;
12) ocenia jakoSC wykonania pokryC dachowych;
13) wykonuje obmiar robot zwiqzanych z wykonaniem pokryC dachowych oraz sporzqdza ich
rozliczenie.
2. Wykonywanie obr6bek dekarskich i odwodnieli polaci dachowych
Uczen:
1) rozroinia elementy systemow odwodnien polaci dachowych;

2) posluguje siq dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, norrnami oraz instrukcjanli wykonywania obrobek dekarskich
i odwodnien polaci dachowych;
3) sporzqdza rysunki obr6bek dekarskich i elementow odwodnien polaci dachowych;

4) sporzqdza przedmiar robot zwiganych z wykonaniem i rozbiorkq obrobek dekarskich
i odwodnien polaci dachowych i kalkuluje koszty ich wykonania;
5) dobiera i przygotowuje materialy, narzqdzia i sprzqt do wykonywania i rozbiorki obrobek
dekarskich i odwodnien polaci dachowych;

6) wykonuje i montuje elementy obrobek dekarskich;

7) montuje elementy odwodnien polaci dachowych;
8) wykonuje roboty zwiqzane z rozbiorkq lub wymianq obrobek dekarskich i odwodnien
polaci dachowych;
9) ocenia jakoSC wykonania obrobek dekarskich i odwodnien polaci dachowych;

10) wykonuje obmiar robot zwiqzanych z wykonaniem i rozbiorkq obrobek dekarskich oraz
odwodnien polaci dachowych oraz sporzqdza rozliczenie tych robot.
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TECHNOLOGIA
1) rozpoznaje rodzaje i elementy obiektow budowlanych;
2) rozroznia konstrukcje obiektow budowlanych i technologic ich wykonania;

3) rozroinia rodzaje i elementy instalacji budowlanych;

4) rozpoznaje materialy budowlane i okreSla ich zastosowanie;
5) przestrzega zasad sporzqdzania rysunkow budowlanych;
6) rozroinia przyrzqdy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych;

7) rozrbinia Srodki transportu stosowane w budownictwie;
8) przestrzega zasad transportu i skladowania materialow budowlanych;
9) rozroznia rodzaje rusztowan oraz przestrzega zasad ich montaiu, uzytkowania
i demontazu;
10) rozroinia rodzaje i elementy konstrukcji dachow;
11) rozroinia rodzaje pokryC dachowych;

12) dobiera i przygotowuje materialy, narzqdzia oraz sprzqt do wykonania i rozbiorki pokryC
dachowych;
13) rozroznia elementy systemow odwodnien polaci dachowych;
14) dobiera i przygotowuje materialy, narzqdzia i sprzqt do wykonywania i rozbiorki obrobek
dekarskich i odwodnien polaci dachowych;
15) ocenia jakoSC wykonania obrobek dekarskich i odwodnien polaci dachowych;

14) okreSla prawa i obowiqzki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy;
17) przewiduje zagrozenia dla zdrowia i zycia czlowieka ofaz mienia i Srodowiska zwiqzane
z wykonywaniem zadah zawodowych;
18) okreSla zagrozenia zwiqzane z wystqpowaniem szkodliwych czynnikow w Srodowisku
pracy;
19) okreila skutki oddzialywania czynnikow szkodliwych na organizm czlowieka;

20) przewiduje skutki podejmowanych dzialah;
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21) jest otwarty na zmiany;
22) potrafi radziC sobie ze stresem;
23) aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnoSci zawodowe;
24) przestrzega tajenvlicy zawodowej;
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
1) wykonuje szkice robocze;
2) rozroznia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie;
3) przestrzega zasad wykonywania pomiar6w zwiqanych z robotami budowlanymi;
4) rozpoznaje elementy zagospodarowania terenu budowy;
5) stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadan.

3) posluguj e siq dokumentacjq projektowq, specyfikacjami technicmymi dotyczqcymi
wykonania i odbioru robot budowlanych, normami oraz instrukcjami wykonywania pokryC
dachowych;

6) sporzqdza rysunki polaci dachowych i elementow pokryC dachowych;
7) sporzqdza przedmiar rob6t zwiqzanych z wykonaniem pokryC dachowych oraz kalkuluje
koszty wykonania i rozbi6rki pokryC dachowych;

normami oraz instrukcjami wykonywania obr6bek dekarskich i odwodnien polaci dachowych;

8) sporzqdza rysunki obrobek dekarskich i elementow odwodnien polaci dachowych;
9) sporzqdza przedmiar rob6t zwiqzanych z wykonaniem i rozbi6rkq obr6bek dekarskich
i odwodnien polaci dachowych i kalkuluje koszty ich wykonania;

10) wykonuje obmiar robot zwiqzanych z wykonaniem i rozbiorkq obrbbek dekarskich oraz
odwodnien polaci dachowych oraz sporzqdza rozliczenie tych robot.
PODSTAWY DZIALALNOSCI ZAWODOWEJ
1) stosuje pojqcia z obszaru fhkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczqce ochrony danych osobowych oraz
przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
3) stosuje przepisy prawa dotyczqce prowadzenia dzialalnoici gospodarczej;
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4) rozr6znia przedsiqbiorstwa i instytucje wystqpujqce w branzy i powiqzania miqdzy nimi;
5) analizuje dzialania prowadzone przez przedsiqbiorstwa funkcjonujqc e w braniy;
6) inicjuje wspdlne przedsiqwziqcia z roinymi przedsiqbiorstwami z b r a y ;
7) przygotowuje dokumentacjq niezbqdnq do uruchomienia i prowadzenia dzialalnoSci
gospodarczej;

8) prowadzi korespondencjq zwiqzanq z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej;
9) obsluguje urzqdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagajqce
prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej;
10) planuje i podejmuje dzialania marketingowe prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej;
11) optyrnalizuje koszty i przychody prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej.
12) rozr6inia pojqcia zwiqane z bezpieczenstwem i higiena,pracy, ochronq
przeciwpozarowa, ochronq Srodowiska i ergonomia;
13) rozr6znia zadania i uprawnienia instytucji oraz sluzb dzialajqcych w zakresie ochrony
pracy i ochrony Srodowiska w Polsce;
14) okreila prawa i obowiqzki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy;
15) przestrzega zasad kultury i etyki;
16) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadan;
17) przewiduje skutki podejmowanych dzialah;

JEZYK OBCY ZAWODOWY
1) posluguje siq zasobem Srodkdw jqzykowych (leksykalnych, gramatycznych,
ortograficznych oraz fonetycznych), umoiliwiajqcych realizacjq zadan zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotyczqce wykonywania typowych czynnoSci zawodowych
artykulowane powoli i wyrainie, w standardowej odmianie jqzyka;
3) analizuje i interpretuje krotkie teksty pisemne dotyczqce wykonywania typowych
czynnoSci zawodowych;
4) fo~~nuluje
kr6tkie i zrozumiale wypowiedzi oraz teksty pisemne umozliwiajqce
komunikowanie siq w Srodowisku pracy;
5) korzysta z obcojqzycznych irodel informacji.
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PRAKTYKA

1) wykonuje izolacje pokryk dachowych;
2) wykonuje podklady pod pokrycia dachowe;
3) wykonuje pokrycia dach6w o roinych konstrukcjach i ksztaltach;
4) montuje okna dachowe, wylazy, Swietliki i urzqdzenia do pozyskiwania energii
odnawialnej;

5) wykonuje roboty zwiqzane z remontem i rozbi6rkqpokryk dachowych;
6) ocenia jakoSC wykonania pokryC dachowych;
7) wykonuje obmiar rob6t zwiqzanych z wykonaniem pokryk dachowych oraz sporzqdza ich
rozliczenie.

8) wykonuje i montuje elementy obrobek dekarskich;
9) montuje elementy odwodnieli polaci dachowych;

10) wykonuje roboty zwiqzane z rozbiorkq lub wymianq obrobek dekarskich i odwodnien
polaci dachowych;
11) potrafi ponosik odpowiedzialnoSC za podejmowane dzialania;
12) potrafi negocjowak warunki porozumien;
13) wspolpracuje w zespole.
14) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowizpjqcymi wymaganianii ergonomii,
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
15) stosuje Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadab
zawodowych;
16) przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce
ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
17) udziela pienvszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrozenia zdrowia i iycia.
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ZESPOL SZKOL RZEMIESLNICZYCH

OSRODEK DOKSZTALCANIA IDOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W SZCZECINIE

DOKUMENTACJA PEDAGOGICZNA
NA KURSY ZAWODOWE I- I1 - I11 STOPNIA
W ZAWODZIE:

MONTER IZOLACJI
PRZEMYStOWYCH

NR PROGRAMU 712403/ODiDZ/SZ/2012

SZCZECIN 2012 r.
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Opracowano na podstawie:
-

rozporzqdzenia MEN z dnia 23 grudnia 2011 roku, w sprawie klasyfikacji zawod6w
szkolnictwa zawodowego (Dz.U.2012 poz. 7 z dnia 3 stycznia 2012r)

-

rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie ramowych plan6w
nauczania w szkolach publiunych (Dz.U. 2012 poz. 204 z dnia 22 lutego 2012r.)

-

rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie podstawy programowej
ksztalcenia
w zawodach (Dz.U. 2012 poz. 184 z dnia 7 lutego 2012r.)

Dostosowany do potrzeb ksztalcenia mlodocianych pracownikbw z teoretycznych
przedmiot6w zawodowych na kursach zawodowych stopnia I,11, I11w OSrodku
Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Szuecinie w zawodzie MONTER IZOLACJI
PRZEMYSkOWYCH
Nr programu: 7124031 ODiDZ I SZ

I 2012

Wchodzi w zycie sukcespnie z dniem 01 wmeinia 2012 r.

,,Program powstal na podstawie przykladowego progranlu nauczania zamieszczonego
na stronie internetowej Krajowego OSrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i
Ustawicznej - http://www.koweziu.edu.pl".
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PROGRAM NAUCZANIA
w zawodzie
Monter izolacji przemyslowych 712403

Nr programu:

713[09]/ZSZ/MEN/2009/CEZ/2012

Wchodzi w zycie sukcesywnie z dniem 01 wrzeSnia 2012r.
Opracowano w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu zgodnie z rozporzqdzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej
ksztalcenia w zawodach w oparciu o program nauczania 713[09]lZSWMEN/2009 dla
zasadniczej szkoly zawodowej w zawodzie n~onterizolacji przemys~owych.
Celem ksztakenia zawodowego jest przygotowanie uczqcych sie do zycia w warunkach wspaczesnego Swiata,
wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniajqcym sie rynku pracy.
Zadania szkdy i innych podmiot6w prowadzqcych ksztalcenie zawodowe oraz spos6b ich realizacji sq
uwarunkowane zmianami zachodzqcymi w otoueniu gospodaruo-spokcznym, na kt6re wplywajq
w szueg6lnoSci: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja proces6w gospodaruych i spdeunych, rosnqcy
udzial handlu miedzynarodowego, mobilno5t geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a t a k e
wzrost oaekiwari pracodawc6w w zakresie poziomu wiedzy i umiejetnofci pracownikbw.
W procesie ksztalcenia zawodowego wazne jest integrowanie i korelowanie ksztalcenia og61nego i zawodowego,
w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie ksztalcenia og61neg0, z uwzglednieniem
nizszych etap6w edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy og61nej powiqzanej z wiedzq zawodowq przyczyni.sie
do podniesienia poziomu umiejetnoki zawodowych absolwent6w szka ksztakqcych w zawodach, a tym samym
zapewni im moiliwoSC sprostania wyzwaniom zmieniajqcego sie rynku pracy.
W procesie ksztalcenia zawodowego sq podejmowane dzialania wspomagajqce rozw6j kazdego uuqcego sie,
stosownie do jego potrzeb i mozliwoici, ze szueg6lnym uwzglednieniern indywidualnych Sciezek edukacji
i kariery, mozliwoSci podnoszenia poziomu wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania
przedwczesnernu koriczeniu nauki.

Elastyunemu reagowaniu systemu ksztalcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwarto5ci na uczenie
sie przez cale zycie oraz mobilnoSci edukacyjnej i zawodowej absolwent6w ma duiyC wyodrebnienie kwalifikacji
w ramach poszczeg6lnych zawod6w wpisanych do klasyfikacji zawod6w szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAtCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkdy ksztalcqcej w zawodzie monter izolacji przemydowych powinien by6 przygotowany do
wykonywania nastepujqcych zadari zawodowych:
1) wykonywania montazu izolacji cieplochronnych i zimnochronnych;

.

2) wykonywania montaiu izolacji akustycznych i przeciwdrganiovlych;

3) wykonywania montazu izolacji ogniochronnych;
4) wykonywania montazu plaszuy ochronnych, konstrukcji wsporuych i noinych izolacji przemyslowych;
5 ) wykonywania naprawy i demontazu izolacji przemyslowych.

2. EFEKTY KSZTAlCENIA
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Do wykonywania wyiej wymienionych zadari zawodowych niezbedne jest osiqgniecie zakladanych efekt6w
ksztakenia, na kt6re skladajq sie:
1) efekty ksztdcenia wsp6lne dla wszystkich zawod6w;
(BHP). Bezpieczehstwo i higiena pracy

1) rozr6inia pojecia zwiqzane z bezpieueristwem i higienq pracy, ochronq przeciwpoiarowq, ochronq Srodowiska
i ergonomi&
2) rozrhinia zadania i uprawnienia instytucji oraz sluzb dzialajqcych w zakresie ochrony pracy i ochrony
Srodowiska w Polsce;
3) okreSla prawa i obowiqzki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy;
4) przewiduje zagroienia dla zdrowia i iycia czlowieka oraz mienia i Srodowiska zwiqzane z wykonywaniem zadari
zawodowych;
5) okreSla zagroienia zwiqzane z wystepowaniem szkodliwych uynnik6w w Srodowisku pracy;
6) okrefla skutki oddzialywania czynnik6w szkodliwych na organizm czlowieka;
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiqzujqcymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieueristwa
i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
8) stosuje Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadari zawodowych;

9) przestrzega zasad bezpieaehstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce ochrony
przeciwpoiarowej i ochrony Srodowiska;
10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagroienia zdrowia
i iycia.
(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzialalnoki gospodaruej

Uczeri:
1) stosuje pojgcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyuqce ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa
podatkowego i prawa autorskiego;
3) stosuje przepisy prawa dotyczqce prowadzenia dziatalnoki gospodarczej;
4) rozr6inia przedsiebiorstwa i instytucje wystepujqce w braniy i powiqzania miedzy nimi;
5 ) analizuje dzidania prowadzone przez przedsiebiorstwa funkcjonujqce w branzy;
6) inicjuje wsp6lne przedsiewziecia z r6znymi przedsiebiorshvamiz braniy;
7) przygotowuje dokumentacje niezbednq do uruchomienia i prowadzenia dzialalno5ci gospodarczej;
8) prowadzi korespondencje zwiqzanq z prowadzeniem dzialalnoici gospodaruej;
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9) obsluguje urzqdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagajqce prowadzenie dzialalnoici
gospodarczej;
10) planuje i podejmuje dzialania marketingowe prowadzonej dzialalnoici gospodarczej;
11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej.

(JOZ). Jezyk obcy ukierunkowany zawodowo
Uuen:
1) posluguje sic zasobem Srodkow jqzykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortografiunych oraz fonetyanych),
umozliwiajqcych realizacjq zadan zawodowych;
2) interpretuje wypowiedzi dotyczge wykonywania typowych czynnoSci zawodowych artykulowane powoli
i wyrainie, w standardowej odmianie jqzyka;
3) analizuje i interpretuje krotkie teksty pisemne dotyczqce wykonywania typowych czynnoici zawodowych;
4) formuluje krotkie i zrozumiale wypowiedzi oraz teksty pisemne umozliwiajqce komunikowanie siq w Srodowisku
pracy;

5) korzysta z obcojqzycznych ;rodel informacji.
(KPS). Kompetencje personalne i spdeczne

1) przestrzega zasad kultury i etyki;
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadari;

3) przewiduje skutki podejmowanych dzialan;
4) jest otwarty na zmiany;
5) potrafi radzit sobie ze stresem;
6) aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnoici zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
8) potrafi ponosit odpowiedzialnoSt za podejmowane dzialania;

9) potrafi negocjowat warunki porozumien;
10) wspapracuje w zespole.
2) efekty ksztalcenia wspolne dla zawodow w ramach obszaru budowlanego, stanowiqce podbudowq do
ksztalcenia w zawodzie lub grupie zawod6w PKZ(B.b);

PKZ(B.b) UmiejetnoSci stanowiqce podbudowe do ksztalcenia w zawodach: blacharz izolaj i
przemyslowych, monter izolacji przemyslowych

1) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji przemyslowych;
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2) rozr6inia konstrukje instalacji przemyslowych i techniki ich wykonania;
3) rozpoznaje materialy izolacyjne i okredla ich zastosowanie;
4) rozr6inia rodzaje i elementy skladowe dokumentacji techniunej stosowanej w instalacjach przemyslowych;
5) wykonuje pomiaty zwiqzane z robotami izolacyjnymi;

6) rozpoznaje elementy zagospodarowania terenu budowy;
7) transportuje i skladuje materialy i wyroby budowlane;
8) rozr6inia rodzaje rusztowali i pomost6w robouych;
9) sporzqdza kalkulacje koszt6w rob6t izolacyjnych;
10) stosi~jeprogramy komputerowe wspomagajge wykonywanie zadali.
3) efekty ksztalcenia wladciwe dla kwalifikacji wyodrebnionej w zawodzie monter izolacji przemyslowych opisane
w czeici 11:
6.10. Wykonywanie izolacji przemyslowych

1. Wykonywanie i remont termicznych izolacji przemyslowych

Uczeli:
sie dokumentacjq konstrukcyjnq i technologiunq izolacji termicznych dla obiekt6w i urzqdzeli
1) poslug~~je
przemyslowych;
2) okreila wielkode i rodzaj uszkodzeri termicznych izolaj i przemyslowych;
3) poduguje sie narzedziami i sprzetem do wykonywania i remontowania termiunych izolacji przemyslowych;
4) korzysta z rusztowali i pomost6w roboczych;
5) mocuje termiczne izolaj e przemyslowe;

6) montuje plaszcze ochronne termicznych izolacji przemyslowych;
7) montuje konstrukcje wsporcze i nodne termiunych izolacji przemysbwych;
8) remontuje termiczne izolacje przemyslowe;

9) remontuje plaszcze ochronne, konstrukcje wsporue i nodne termiunych izolacji przemyslowych;
10) ocenia jakoiC wykonanych rob6t zwiganych z termicznymi izolacjami przemyslowymi;
11) wykonuje przedmiar i obmiar robdt zwiqzanych z termicznymi izolacjami przemyslowymi;

12) rozlicza materialy, sprzet i robocizne zwiqzane z termianymi izolacjami przemyslowymi.

2. Wykonywanie i remont akustycznych i przeciwdrganiowychizolacji przemyslowych
Uczeli:
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1) posluguje sie dokumentacjq konstrukcyjnq i technologiunq akustycznych i przeciwdrganiowych izolacji
przemyslowych;
2) okreSla wielkojt i rodzaj uszkodzeri akustyunych i przeciwdrganiowych izolacji przemyslowych;
3) posluguje sie narzedziami i sprzetem do wykonywania oraz remontu akustycznych i przeciwdrganiowych
izolacji przemyslowych;
4) korzysta z rusztowari i pomost6w robouych;

5) mocuje akustyczne i przeciwdrganiowe izolacje przemyslowe;
6) montuje plaszcze ochronne, konstrukcje wsporue i noSne akustycznych i przeciwdrganiowych izolacji
przemyslowych;
7) remontuje akustyczne i przeciwdrganiowe izolacje przemyslowe;

8) remontuje plaszcze ochronne, konstrukcje wsporue i noSne akustyunych i przeciwdrganiowych izolacji
przemyslowych;
9) ocenia jakoK wykonywanych rob6t zwiqzanych z wykonywaniem i remontem akustyunych
i przeciwdrganiowych izolacji przemyslowych;
10) wykonuje przedmiar i obmiar rob& zwiqzanych z wykonywaniem i remontem akustycznych
i przeciwdrganiowych izolacji przemyslowych;
11) rozliua materiab, sprzet i robocizne zwiqzane z akustyunymi i przeciwdrganiowymi izolacjami
przemyslowymi.
3. Wykonywanie i remont ogniochronnych izolacji przemyslowych

Uueri:
1) posluguje sie dokumentacjq konstrukcyjnq i technologicznq ogniochronnych izolacji przemyslowych;
2) okrejla wielkojt: i rodzaj uszkodzeh ogniochronnych izolacji przemyslowych;
3) posluguje sie narzedziami i sprzetem do wykonywania i remontu ogniochronnych izolacji przemyslowych oraz
przestrzega zasad ich eksploatacji;
4) korzysta z rusztowah i pomost6w roboczych;
5) mocuje ogniochronne izolacje przemyslowe;
6) montuje plaszcze ochronne ogniochronnych izolacji przemydowych;
7) montuje konstrukcje wsporcze i noSne ogniochronnych izolacji przemyslowych;

8) remontuje ogniochronne izolacje przemyslowe;
9) remontuje plaszcze ochronne, konstrukcje wsporcze i noSne ogniochronnych izolacji przemyslowych;
10) ocenia jakodC wykonanych rob6t zwiqzanych z ogniochronnymi izolacjami przemyslowymi;
11) wykonuje przedmiar i obmiar rob6t zwiqzanych z ogniochronnymi izolacjami przemyslowymi;
12) rozliua materialy, sprzet i robocizne zwiqzane z ogniochronnymi izolacjami przemyslowymi.
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3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAlCENIA W ZAWODZIE
Szkda podejmujga ksztalcenie w zawodzie nionter izolacji przernyslowych powinna posiadai nastepujge
pomieszuenia dydaktyczne:

1) pracownie rysunku techniunego, wyposazonq w: stanowisko kornputerowe dla nauczydela podlquone do sieci
lokalnej z dostepern do Internetu, z drukarkq, z ploterern, ze skanerern oraz z projektorern multirnedialnyrn,
stanowiska kornputerowe (jedno stanowisko dla jednego uunia), wszystkie komputery podlqczone do sieci
lokalnej z dostepern do Internetu, pakiet program6w biurowych, program do wykonywania rysunk6w
technicznych, pornoce dydaktyczne do ksztakowania wyobraini przestrzennej, norrny dotyczqce oznaueri
graficznych oraz uproszczeri rysunkowych instalacji i izolacji przernyslowych, dokumentacje instalacji i izolacji
przernyslowych;
2) pracownie technologicznq, wyposaionq w: stanowisko kornputerowe dla nauczyciela z dostepern do Internetu,
z drukarkq, ze skanerem oraz z projektorern multirnedialnyrn; pr6bki wyrob6w hutniuych, rnateriahjw
lqueniowych, rnateriahjw izolacyjnych, przyrzqdy pomiarowe do wykonywania porniar6w dlugofci i kqta, rnodele
element6w izolacji przernyslowych, rnodele konstrukcji wsporczych i nofnych, dokurnentacje technologiune,
aprobaty techniune i certyfikaty jakoSci materialbw, katalogi wyrob6w blacharskich, katalogi naklad6w
rzeczowych;
3) warsztaty szkolne, w kt6rych powinny by6 zorganizowane nastepujge stanowiska:
a) stanowiska do wykonywania i rnontaiu terrnicznych izolacji przemyslowych, akustycznych
i przeciwdrganiowych izolacji przemyslowych, ognioochronnych izolacji prrernyslowych (jedno stanowisko dla
trzech uczni6w), wyposaione w: st& warsztatowy z irnadlern, przyrzqdy pomiarowe, narzedzia do trasowania,
narzedzia do ciecia rnaterial6w izolacyjnych, narzedzia do lqzenia izolacji przernyslowych, zgrzewarke,
rusztowanie, liny asekuracyjne, pasy bezpieczeristwa, Srodki transportu pionowego, narzedzia do Sciqgania
obwodowego blach,
b) stanowiska do rernontu terrnicznych izolacji przernyslowych, akustyanych i przeciwdrganiowych izolacji
przemyslowych, ognioochronnych izolacji przernyslowych (jedno stanowisko dla szeiciu uuni6w), wyposaione w:
sta warsztatowy z irnadlem, narzedzia do wykonywania dernontaiu, naprawy i montaiu izolacji, szlifierki,
narzedzia do wykonywania zabezpieczeli antykorozyjnych blach.
Ksztalcenie praktyczne moze odbywai sie w: warsztatach szkolnych, plac6wkach ksztalcenia ustawianego,
plac6wkach ksztalcenia praktycznego, przedsiebiorstwach budowlano-rernontowych oraz zakladach produkcji
instalacji lub izolacji przernyslowych.
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4. PLAN NAUCZANIA
Kwalifikacje:
B. 10. Wykonywanie izolacji przemyslowych
Ucze6 moze zdawaC kwalifikacjq B. 10. po ukonczeniu kurs6w : pienvszego, drugiego i
trzeciego stopnia, pod koniec klasy trzeciej

LP-

I

Przedmiot
TYG.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Instalacje przemyslowe
Materialoznawstwo
Rysunek zawodowy
Technologia izolacji
przemyslowych
Podstawy dzialalnoici
zawodowej
Jezyk obcy zawodowy
Godziny do dyspozycji
wychowawcy

RAZEM

KLASA STOPIEN
11
I11
LICZBA GODZIN

O G ~ L E M TYG.

OGOLEM

OGOLEM

TYG.

OGOLEM

6
8
10

24
32
40

8
8
8

32
32
32

9

36

-

92
64
72

10

40

10

40

20

80

160

-

-

-

4

16

16

-

-

1

4

4

1

4

1

4

1

4

12

35

140

35

140

35

140

420
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INSTALACJE PRZEMYSLOWE
I stopien 24 godziny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Obiekty i instalacje przemyslowe
Rodzaje obiekt6w przemyslowych.
Klasyfikacja instalacji i urzqdzen przemyslowych.
Elementy instalacji przemyslowych.
Instalacje i urqdzenia przemyslowe wymagajqce ochrony izolacyjnej w przemySle energetycznyrn, chemicznym, petrochemicznym,
wydobywczym, spoiywczym, hutniczym i stocniowym.
Klasyfikacja system6w instalacji przemyslowych ze wzglqdu na rodzaj przesylanych
medi6w.
9. Budowa system6w rurociqgowych.
10. Zbiorniki przemyslowe przeznaczone do przechoywania cieczy, gaz6w i material6w
stalych.
11. Zasady eksploatacji instalacji przemyslowych.
12. Rodzaje instalacji w budynkach uiytecznoSci publicznej.

I1 stopien 32 godziny
1. Zjawiska zwiqane z eksploatacjq instalacji przemyslowych
2. Przeplyw cieczy i gaz6w w instalacjach przemyslowych.
3. ~ r 6 d l ai noSniki ciepla.
4. Rozchodzenie siq ciepla. Straty ciepla. RozszerzalnoSC cieplna.
5. Punkt rosy.
6. Powstawanie oraz przenoszenia drgati i fa1 Mqkowych.
7. Parametry diwiqku. Wplyw halasu oraz drgati na organizm czlowieka
8. i Srodowisko.
9. Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania siq ognia.
10. Zapobieganie skutkom poiar6w.

I11 stopien 36 godzin
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Izolacje instalacji przemyslowych
Rola i zadania izolacji stosowanych w instalacjach przemyslowych.
Rodzaje izolacji stosowanych w instalacjach przemyslowych.
Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony
Srodowiska dotyczqce wykonywania rob6t izolacyjnych na instalacjach
przemyslowych.
Dokumentacja techniczna obiektbw przemyslowych
Dokumentacja technicma i technologicma instalacji przemyslowych.
Omaczenia graficzne przewodow i urqdzen instalacji przemyslowych.
Normy, katalogi oraz specjalistyczne programy komputerowe.

Prspozycje metod sprawdzania i oceniania edukacyjnych osiqgniqi ucznibw
Proces kontroli i oceny osiqgniqC ucni6w powinien by6 realizowany zgodnie z kryteriarni
ustalonymi na zajqciach poczqtkowych.
Sprawdzanie i ocenianie osiqgniqC uczni6w moze by6 dokonywane za pomocq
- sprawdzian6w ustnych i pisernnych
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- test6w osiqgniqC szkolnych
- obsenvacji pracy uczni6w podczas wykonywania zadah
UmiejqtnoSci intelektualne mogq by6 sprawdzane i oceniane za pomocq dyskusji kierowanej,
indywidualnych wypowiedzi uczni6w oraz ustnycl~sprawdzianbw wiedzy.
Naleiy zwracaC szczeg6lnq uwagq na umiejqtnoSC zastosowania opanowanej wiedzy,
merytorycznq jakoSC wypowiedzi oraz poslugiwanie siq poprawnq terrninologiq.
Podstawq do uzyskania przez ucznidw pozytywnych ocen jest poprawne wykonanie Cwiczeri,
sprawdzian6w i zadali testowych.
Wskazane jest systematyczne prowadzenie kontroli i oceny postqp6w ucznibw.
Unlozliwia to korygowanie stosowanych metod nauczania oraz organizacyjnych form pracy
uczniow. Proces sprawdzania i oceniania powinien by6 realizowany zgodnie z obowiqzujqcq
skalq ocen.

Literatura
CieSlowski S., Krygiel K. - ,,Instalacje sanitarne. Technologia". Cz. 1 - WSiP,
Warszawa 2008
CieSlowski S., Krygiel K. - ,,Instalacje sanitame. Technologia". Cz. 2 - WSiP,
Warszawa 2009
Heinrich Z. - ,,Wodociqgi i klimatyzacja". Cz. 1 2008, WSiP, Warszawa 2008
Krygiel K., Klinke T., Sewerynik J. - ,,Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja". WSiP
Warszawa 2007
Pieskow I. - ,,Instalacje przemyslowe". WSiP, Warszawa 1985

MATERIALOZNAWSTWO
I stopien 32 godziny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ogblna charakterystyka materialow.
Podzial i charakterystyka material6w izolacyjnych.
Materialy izolacyjne wl6kniste.
Materialy kom6rkowe.
Materialy ziarniste.
Materialy izolacyjne pochodzenia roSlinnego.
Wyroby izolacyjne stosowane w technice.

I1 stopien 32 godziny
1.
2.
3.
4.
5.

Materialy stosowane do wykonania plaszczy ochronnych izolacji.
Materialy lqczeniowe.
Materialy konstrukcyjne stosowane w izolacjach instalacji przemyslowych.
Zjawisko korozji i jej zapobieganie.
Transport, magazynowanie, przechowywanie oraz skladowanie material6w
izolacyjnych i konstrukcyjnych.
6. Gospodarka materialowa.

Propozycje metod sprawdzania i oceniania edukacyjnych osiqgniqC uczni6w
Proces kontroli i oceny osiqgniqd uczni6w powinien by6 realizowany zgodnie z kryteriami
ustalonymi na zajqciach poczqtkowych.
Sprawdzanie i ocenianie osiqgniqC uczni6w moze by6 dokonywane za pomocq:
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- sprawdzian6w ustnych i pisemnych
- test6w osiqgniqC szkolnych
- obsenvacji pracy uczni6w podczas wykonywania zadan
UmiejqtnoSci intelektualne mogq by6 sprawdzane i oceniane za pomocq dyskusji kierowanej,
indywidualnych wypowiedzi uczni6w oraz ustnych sprawdzian6w wiedzy.
Nalezy zwracaC szczeg6lnq uwagq na umiejqtnoSC zastosowania opanowanej wiedzy,
merytorycznqjakoSC wypowiedzi oraz poslugiwanie siq poprawnq terrninologiq.
Podstawq do uzyskania przez uczni6w pozytywnych ocen jest poprawne wykonanie Cwiczeli,
sprawdziandw i zadah testowych.
Wskazane jest systematyczne prowadzenie kontroli i oceny postqp6w ucznibw.
Umoiliwia to korygowanie stosowanych metod nauczania oraz organizacyjnych form pracy
uczni6w. Proces sprawdzania i oceniania powinien by6 realizowany zgodnie z obowiqzujqcq
skalq ocen.

Literatura
G6rzyliski J. - ,,Przemyslowe izolacje cieplne". Sorus Poznan 1996
Szymanski E. - ,,Materia@ budowlane". WSiP, Warszawa 2003
Szymaliski E. - ,,Materia@ budowlane". Cz.2. WSiP, Warszawa 2008

RYSUNEK ZAWODOWY
I stopien 40 godzin
1.
2.
3.
4.

Podstawy rysunku technicmego.
Rzuty prostokqtne.
Rzuty aksonometryczne.
Wymiarowanie i opisywanie rysunkbw.

I1 stopien 32 godziny
1.
2.
3.
4.

Oznaczenia graficzne i uproszczenia rysunkowe.
Rysunek odrqcmy.
Rysunek inwentaryzacyjny.
Dokumentacja techniczna instalacji przemyslowych.

Propozycje metod sprawdzania i oceniania edukacyjnych osiqgni~ducznibw
Sprawdzanie osiqgniqC ucznia powinno odbywaC siq na podstawie ustalonych kryteri6w.
Ocena osiqgniqC szkolnych powinna aktywizowak i mobilizowa6 do pracy
zar6wno ucznia, jak i nauczyciela.
Proces oceniania powinien obejmowak:
- diagnozq stanu wiadomoSci i umiejqtnoSci ucznidw pod kqtem za4ozonych cel6w
ksztalcenia oraz rozpoznawanie trudnoSci w osiqganiu zaloionych ce16w ksztalcenia,
- sprawdzanie wiadomoSci i umiejqtnoSci ucznia po zrealizowaniu treSci ksztakenia.
W trakcie realizacji programu nauczania naleg dokonywaC oceny osiqgniqC uczni6w
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na podstawie: ustnych sprawdzianow, pisemnych sprawdzianow, obserwacji ucznia podczas
wykonywania Cwiczen.
W ocenie osiqgniqC ucznia nalezy uwzglqdniC wyniki sprawdzianow oraz poziom wykonania
Cwiczen. Ocenianie osiqgnied uczniow powinno by6 dokonywane zgodnie z obowiqzujqcq
skalq ocen.

Literatura
Dobrzanski T. - ,,Rysunek techniczny". WNT, Warszawa 1996
Maj T. - ,,Zawodowy rysunek budowlany". WSiP, Warszawa 2008

TECHNOLOGIA IZOLACJI PRZEMYSLOWYCH
I stopien 40 godzin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Podstawowe wiadomoSci z zakresu izolacji przemysiowych.
Rola i znaczenie izolacji przemyslowych.
Rodzaje i elementy izolacji przemyslowych.
Funkcje poszczeg6lnych elementow izolacji.
Konstrukcje noSne i wsporcze izolacji przemyslowych.
Plaszcze ochronne izolacji przemysiowych.
Rodzaje obci@en i ich wplyw na izolacje przemyslowe.
Przyrzqdy pomiarowe, urzqdzenia, narzedzia i sprzqt.
Prace przygotowawcze przy wykonywaniu izolacji przemyslowych.

I1 stopien 40 godzin
1. Izolacje cieplochronne.
2. Rodzaje izolacji cieplochronnych.
3. Materiafy, wyroby, narzqdzia i sprzqt stosowany do montazu izolacji cieplochronnych
instalacji przemyslowych.
4. Zasady organizacji stanowiska pracy.
5. 'Transport wewnqtrzny elementow konstrukcyjnych, materialow izolacyjnych oraz
plaszczy oslonowych.
6. Warunki przechowywania materialow izolacyjnych wloknistych i porowatych,
elementow konstrukcji noSnych, wsporczych oraz elementow plaszczy oslonowych.
7. Techniki montazu izolacji cieplochronnych.
8. Zasady montazu konstrukcji noinych i wsporczych izolacji cieplochronnych.
9. Zasady montazu izolacji wlaSciwej z roznych materialow.
10. Rodzaje plaszczy ochronnych stosowanych w izolacjach cieplochronnych.
11. Techniki montazu plaszcza ochronnego.
12. Ocena jakoSci robot izolacyjnych.
13. Konsenvacja i naprawa izolacji cieplochronnych.
14. Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej
15. oraz ochrony Srodowiska dotyczqce montaiu izolacji cieplochronnych.
16. Izolacje zimnochronne
17. Rodzaje izolacji zimnochronnych.
18. Materiafy, wyroby, narzedzia i sprzet stosowane do montazu izolacji zimnochronnych.
19. Zasady organizacji stanowiska pracy.
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20. Transport wewnqtrzny elenient6w konstrukcyjnych, material6w izolacyjnych oraz
plaszczy ochronnych.
2 1. Warunki przecliowywania material6w izolacyjnych zimnochronnych oraz
22. element6w plaszczy ochronnych na stanowisku pracy.
23. Prace poprzedzajqce montaz izolacji zirnnochronnych.
24. Techniki wykonywania izolacji zimnochronnych.
25. Zasady montazu izolacji wlaSciwej z material6w kom6rkowych.
26. Rodzaje i ksztalty plaszczy ochronnych stosowanych w izolacjach zirnnochronnych.
27. Techniki montazu plaszcza ochroiinego.
28. Ocena jakoSci rob6t izolacyjnych.
29. Koiiserwacja i naprawa izolacji zirnnochronnych.
30. Przepisy bezpieczelistwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz ocl~rony
Srodowiska dotyczqce montazu izolacji zirnnochronnych.

I11 stopien 80 godzin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Izolacje akustyczne i przeciwdrganiowe.
Rodzaje izolacji akustycznych i przeciwdrganiowych.
Metody tlumienia halasu.
Materialy, wyroby, narzqdzia i sprzqt stosowany do montazu
izolacji akustycznych i przeciwdrganiowych.
Zasady organizacji stanowiska pracy.
Transport wewnqtrzny element6w konstrukcyjnych, material6w izolacyjnych oraz
plaszczy ochronnych.
8. Warunki przechowywania material6w stosowanych w izolacjach akustycznych i
przeciwdrganiowych, elemeiit6w konstrukcji noSnych, wsporczych oraz element6w
plaszczy oslonowych.
9. Prace poprzedzajqce montai izolacji akustycznych i przeciwdrganiowych.
10. Techniki wykonywania izolacji akustycziiych i przeciwdrganiowych. Zasady montazu
konstrukcji noSnych i wsporczych izolacji akustycznych i przeciwdrganiowych.
11. Zasady montazu izolacji wlaSciwej z r6znych material6w wl6knistych.
12. Rodzaje plaszczy ochronnych stosowanych w izolacjach akustycznych i
przeciwdrganiowych.
13. Techniki montazu plaszczy ochronnych.
14. Ocena jakoSci rob6t izolacyjnych.
15. Konserwacja, i naprawa izolacji akustycznych i przeciwdrganiowych. Przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony Srodowiska
dotyczqce montazu izolacji akustycznych i przeciwdrganiowych.
16. Izolacje ogniochronne.
17. Rodzaje izolacji ogniochronnych.
18. Materialy, wyroby, narzqdzia i sprzqt stosowany do montazu izolacji ogniochronnych.
19. Zasady organizacji stanowiska pracy.
20. Transport wewnqtrzny element6w konstrukcyjnych, material6w izolacyjnych oraz
plaszczy ochronnych.
2 1. Warunki przechowywania material6w izolacyjnych ogniochronnych, elementdw
konstrukcji noSnych i wsporczych oraz elenient6w plaszczy ochronnych.
22. Techniki wykonywania izolacji ogniochronnych.
23. Zasady moiitazu konstrukcji noSnych i wsporczych izolacji ogniochronnych. Zasady
montazu izolacji wlaiciwej z welny ceramicznej. Rodzaje plaszczy ochronnych
stosowanych w izolacjach ogniochronnych.
24. Techniki montazu plaszcza ochronnego.
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25. Ocena jakoSci robbt izolacyjnych.
26. Konsenvacja i naprawa izolacji ogniochronnych.
27. Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony
Srodowiska dotyczqce montaiu izolacji ogniochronnych.
28. Rusztowania.
29. Rodzaje i zastosowanie rusztowari oraz pomost6w roboczych.
30. Rusztowania systemowe.
3 1. Podstawowe elementy rusztowan systemowych.
32. Rusztowania niesystemowe.
33. Konstrukcje rusztowan.
34. Technologia montaiu i demontazu rusztowari.
35. Rodzaje i zastosowaiiie osprzqtu do rusztowan.
36. Zasady posiugiwania siq linami asekuracyjiiymi.
37. Zasady bezpieczenstwa pracy na rusztowaniach.
38. Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowiqzujqce podczas montaiu, demontaiu i
pracy na rusztowaniach.

Propozycje metod sprawdzania i oceniania edukacyjnych osiqgniek uczni6w
Sprawdzanie osiqgniqC ucznia powinno odbywaC siq na podstawie ustalonych kryteri6w.
Ocena osiqgniqd szkolnych powinna aktywizowaC i mobilizowaC do pracy
zarowno ucznia, jak i nauczyciela.
Proces oceniania powinien obejmowak:
- diagnozq stanu wiadomoSci i umiejqtnoSci uczni6w pod kqtem zaiozonych cel6w
ksztalcenia oraz rozpoznawanie trudnoSci w osiqganiu zalozonych cel6w ksztalcenia,
- sprawdzanie wiadomoSci i uniiejqtnoSci ucznia po zrealizowaniu treSci ksztalcenia.
W trakcie realizacji programu nauczania nalezy dokonywaC oceny osiqgniqC uczni6w
na podstawie: ustnych sprawdzian6w, pisemnych sprawdzian6w, obsenvacji ucznia podczas
wykonywania Cwiczen.
W ocenie osiqgniqd ucznia nalezy uwzglqdnit wyniki sprawdzian6w oraz poziom wykonania
Cwiczen. Ocenianie osiqgniqC uczni6w powinno by6 dokonywane zgodnie z obowiqmjqcq
skalq ocen.

Literatura
Instalacje przemyslowe
CieSlowski S., Krygiel K. - ,,Instalacje sanitanie. Technologi'a". Cz. 1 - WSiP,
Warszawa 2008
CieSlowski S., Krygiel K. - ,,histalacje sanitarne. Technologia". Cz. 2 - WSiP,
Warszawa 2009
Heinrich Z. - ,,Wodociqgi i klimatyzacja". Cz. 1 2008, WSiP, Warszawa 2008
Krygiel K., Klinke T., Sewerynik J. - ,,Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacj a". WSiP
Warszawa 2007
Pieskow I. - ,,Instalacje przemyslowe". WSiP, Warszawa 1985
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PODSTAWY DZIALALNOSCI ZAWODOWEJ
I11 stopien 16 godzin
1. Podstawowe pojqcia gospodarki rynkowej.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dokumenty dotyczqce zatrudnienia.
Metody i wskaz6wki aktywnego poszukiwania pracy.
Podejmowanie i prowadzenie dzialalnoici gospodarczej.
Prawa i o b o w i d i pracownika i pracodawcy.
Przedsiqbiorstwa i ich znaczenie na rynku ekonomicznym.
Zasady funkcjonowania przedsiqbiorstw.
Wsp6lne przedsiqwziqcia z r6inymi firmami z branzy.
Marketing w firmie.

Propozycje metod sprawdzania i oceniania edukacyjnych osiqgniqc uczni6w
Sprawdzanie osiqgniqd ucznia powinno oclbywaC siq na podstawie ustalonych kryteri6w.
Ocena osiqgniqd szkolnych powinna aktywizowaC i mobilizowaC do pracy
zar6wno ucznia, jak i nauczyciela.
Proces oceniania powinien obejmowaC:
- diagnozq stanu wiadomoSci i umiejqtnoici ucznidw pod kqtem zalozonych cel6w
ksztalcenia oraz rozpoznawanie trudnoSci w osiqganiu zalozonych cel6w ksztalcenia,
- sprawdzanie wiadomoSci i umiejqtnoSci ucznia po zrealizowaniu treSci ksztalcenia.
W trakcie realizacji programu nauczania nalezy dokonywaC oceny osiqgniqC uczni6w
na podstawie: ustnych sprawdzian6w, pisemnych sprawdzian6wYobsenvacji ucznia podczas
wykonywania Cwiczen.
W ocenie osiqgniqC ucznia nalezy uwzglqdniC wyniki sprawdzian6w oraz poziom wykonania
Cwiczeh. Ocenianie osiqgniqC uczni6w powinno by6 dokonywane zgodnie z obowiqmjqcq
skalq ocen.

Literatura
Buczynska T. - ,,Podstawy przedsiqbiorczoSci. Podrqcznik". Wydawnictwo szkolne
PWN 2003
Mikina A,, Sienna M. - ,,PrzedsiqbiorczoiC - podrqcznik dla szkbl zasadniczych". WSiP 2003
Mierzejewska-Majcherek J. - ,,PrzedsiqbiorczoSC na co dzieri" - Wydawnictwo REA

JQZYK OBCY ZAWODOWY
I11 stopien 4 godziny
1. Posluguje siq zasobem Srodkdw jqzykowych (leksykalnych, gramatycznych,
ortograficznych oraz fonetycznych), umozliwiajqcych realizacjq zadan zawodowych.
2. Interpretuje wypowiedzi dotyczqce wykonywania typowych czynnoSci zawodowych
artykulowane powoli i wyrainie, w standardowej odmianie jqzyka.
3. Analizuje i interpretuje krotkie teksty pisemne dotyczqce wykonywania typowych
czynnoici zawodowych.
4. Formuluje kr6tkie i zrozumiale wypowiedzi oraz teksty pisernne umozliwiajqce
komunikowanie siq w Srodowisku pracy.
5. Korzysta z obcojqzycznych ir6del informacji.
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Z E S P O ~SZKOL RZEMIESLNICZYCH

OSRODEK DOKSZTAKANIA

IDOSKONALENIA ZAWODOWEGO

W SZCZECINIE

DOKUMENTACJA PEDAGOGICZNA
NA KURSY ZAWODOWE I- I1- I11 STOPNIA
W ZAWODZIE:

MONTER SIECI, INSTALACJI I
U R Z ~ D Z E NSANITARNYCH

NR PROGRAMU 712616/ODiDZ/SZ/2012

SZCZECIN 2012 r.
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Opracowano na podstawie:
- rozporzqdzenia MEN z dnia 23 grudnia 2011 roku, w sprawie klasyfikacji zawodow
szkolnictwa zawodowego (Dz.U.2012 poz. 7 z dnia 3 stycznia 2012r)
-

rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie ramowych plan6w
nauczania w szkolach publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204 z dnia 22 lutego 2012r.)

-

rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie podstawy programowej
ksztalcenia
w zawodach (Dz.U. 2012 poz. 184 z dnia 7 lutego 2012r.)

Dostosowany do potrzeb ksztalcenia mlodocianych pracownikow z teoretycznych
przedmiot6w zawodowych na kursach zawodowych stopnia I,11, I11 w OSrodku
Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie w zawodzie MONTER SIECI,
INSTALAUI
IURZ~DZENSANITARNYCH
Nr programu: 7126161 ODiDZ I SZ 1 2012

Wchodzi w iycie sukcesywnie z dniem 01 w d n i a 2012 r.

,,Program powstal na podstawie przykladowego programu nauczania zamieszczonego
na stronie internetowej Krajowego OSrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i
Ustawicznej httr,://www.koweziu.edu.p1".

-
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Program nauczania realizowany
w OBrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego
w zawodzie

Monter sieci ,instalacji i urzpdzen sanitarnych
Nr programu:

7126161 5205 /SZ,LZ,SP/MENl998.04.28 I ZSiPKZl2012

przedmiot6w zawodowych realizowanych w OSrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego
opracowany w oparciu o program nauczania dla Zasadniczej Szkoly Zawodowej nr programu
5205 /SZ,LZ,SP/MEN1998.04.28 / ZSiPKZl2012
opracowany przez nauczycieli Zespolu Szkol i Plac6wek Ksztalcenia
w Zielonej G6rze
Q p programu - turnusy zawodowe
Rodzaj programy - liniowy
Autorzy programu - mgr inz. Leszek Jastrubczak
- mgr inz. Mariola Kostrzewska
- mgr Magdalena Kurylo
- inz. Regina Magryn

Zawodowego

Wchodzi w iycie sukcesywnie z dniem 01 wmeinia 2012r.
Opracowano w OSrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szk61
1
Placowek Ksztalcenia Zawodowego w Zielonej Gdrze zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej ksztalcenia w
zawodach w oparciu o program nauczania programu5205 /SZ,LZ,SP/MEN1998.04.28
dla zasadniczej szkoly zawodowej w zawodzie monter sieci ,instalacji i urzqdzeli sanitarnych
Celem ksztalcenia zawodowego jest przygotowanie uczqcych siq do zycia w warunkach
wsp6lczesnego Swiata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na
zmieniajqcyni sig rynku pracy.
Zadania szkoly i innych podmiot6w prowadzqcych ksztalcenie zawodowe oraz spos6b ich realizacji
sq uwarunkowane zmianami zachodzqcymi w otoczeniu gospodarczo-spolecznym, na ktore
wp:ywajq w szczeg6lnoSci: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja proces6w
gospodarczych i spolecznych, rosnqcy udzial handlu miqdzynarodowego, mobilnoSC geograficzna
i zawodowa, nowe techniki i technologie, a takie wzrost oczekiwan pracodawc6w w zakresie
poziomu wiedzy i umiejqtnoici pracownik6w.
W procesie ksztalcenia zawodowego wakne jest integrowanie i korelowanie ksztalcenia og6lnego
i zawodowego, w tyrn doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie ksztalcenia
ogolnego, z uwzglqdnieniem nizszych etap6w edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogolnej
powiqanej z wiedzq zawodowq przyczyni siq do podniesienia poziomu umiejqtnoSci zawodowych
absolwentow szk6l ksztalcqcych w zawodach, a tym samym zapewni im mozliwoSC sprostania
wyzwaniom zmieniajqcego siq rynku pracy.
W procesie ksztalcenia zawodowego sq podejmowane dzialania wspomagaj qce rozw6j kazdego
uczqcego siq, stosownie do jego potrzeb i mozliwoSci, ze szczegdlnym uwzglqdnieniem
indywidualnych Sciezek edukacji i kariery, moiliwoSci podnoszenia poziomu wyksztalcenia
i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu konczeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu ksztalcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego
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otwartoici na uczenie siq przez cale zycie oraz mobilnoici edukacyjnej i zawodowej absolwentow
ma sluzyC wyodrqbnienie kwalifikacji w ramach poszczeg6lnych zawodow wpisanych do
klasyfikacji zawodow szkolnictwa zawodowego.

1. Cele ksztalcenia w zawodzie Absolwent szkoly ksztalcqcej w zawodzie monter sieci, instalacji i urzqdzen sanitarnych powinien
by6 przygotowany do wykonywania nastqpujqcych zadah zawodowych:
1) wykonywania robot przygotowawczych zwiqzanych z budowq sieci komunalnych oraz
montazem instalacji sanitarnych;
2) wykonywania robot zwiqzanych z budowq sieci wodociqgowych, kanalizacyjnych,
gazowych oraz sieci i wqzl6w cieplowniczych;

3) wykonywania montaiu instalacji wodocizgowych, kanalizacyjnych, gazowych,
grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
4) wykonywania robot zwiqzanych z konsenvacjq, naprawq i modernizacjq sieci
komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

EPEKTY KSZTALCENIA
Do wykonywania wyzej wymienionych zadan zawodowych niezbqdne jest osizgniqcie zakladanych
efektow ksztalcenia, na kt6re skladajq siq:
1) efekty ksztalcenia wsp6lne dla wszystkich zawodow;

(BHP). Bezpieczenstwo i higiena pracy
Uczen:

1) rozroinia pojqcia zwiqzane z bezpieczenstwem i higienq pracy, ochronq przeciwpozarowq,
ochronq Srodowiska i ergonomisl;
2) rozr6znia zadania i uprawnienia instytucji oraz s l a b dzialajqcych w zakresie ochrony pracy
i ochrony Srodowiska w Polsce;

3) okreSla prawa i obowipki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy;
4) przewiduje zagrozenia dla zdrowia i zycia czlowieka oraz mienia i Srodowiska zwiqzane
z wykonywaniem zadan zawodowych;
5) okreSla zagrozenia zwiqzane z wystqpowaniem szkodliwych czynnikow w Srodowisku pracy;

6) okreila skutki oddzialywania czynnik6w szkodliwych na organizm czlowieka;
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiqzujqcymi wymaganiami ergonomii, przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;

8) stosuje Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadah zawodowych;
9) przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce ochrony
przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
10) udziela pienvszej pomocy poszkodowanyrn w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrozenia
zdrowia i zycia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej
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Uczen:

1) stosuje pojqcia z obszaru fi~nkcjonowaiiiagospodarki rynkowej;
2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczqce ochrony danych osobowych oraz
przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
3) stosuje przepisy prawa dotyczqce prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej;
4) rozr6inia przedsiqbiorstwa i instytucje wystqpujqce w branzy i powiqzania miqdzy nimi;
5) analizuje dzialania prowadzone przez przedsiqbiorstwa funkcjonujqce w branzy;
6) inicjuje wspolne przedsiqwziqcia z roinymi przedsiqbiorstwami z branzy;

7) przygotowuje dokumentacjq niezbqdnq do uruchomienia i prowadzenia dzialalnoici
gospodarczej;
8) prowadzi korespondencjq zwiqzanq z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej;
9) obsluguje urzqdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagajqce prowadzenie
dzialalnoSci gospodarczej;
10) planuje i podejmuje dzialania marketingowe prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej;
11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej.

(JOZ). Jezyk obcy ukierunkowany zawodowo
Uczen :

1) posluguje siq zasobem Srodkow jqzykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz
fonetycznych), umozliwiajqcych realizacjq zadari zawodowych;
2) interpretuje wypowiedzi dotyczqce wykonywania typowych czynnoici zawodowych
artykulowane powoli i wyrainie, w standardowej odmianie jqzyka;
3) analizuje i interpretuje kr6tkie teksty pisernne dotyczqce wykonywania typowych czynnoSci
zawodowych;
4) formuluje kr6tkie i zrozumiale wypowiedzi oraz teksty pisemne umozliwiajqce koniunikowanie
siq w Srodowisku pracy;
5) korzysta z obcoj~zycznychir6del informacji.
(KPS). Kompetencje personalne i spoleczne

Uczen:
1) przestrzega zasad kultury i etyki;
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadan;
3) przewiduje skutki podejmowanych dzialan;
4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radziC sobie ze stresem;
6) aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnoici zawodowe;
7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
8) potrafi ponosiC odpowiedzialnoSC za podejmowane dzialania;
9) potrafi negocjowaC warunki porozumien;
10) wspolpracuje w zespole.
2) efekty ksztalcenia wsp6lne dla zawodow w ramach obszaru budowlanego, stanowiqce
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podbudowq do ksztalcenia w zawodzie lub grupie zawodow PKZ(B.e);

PKZ(B.e) Umiejetnoici stanowiqce podbudowe do ksztalcenia w zawodach: monter sieci,
instalacji i urzqdzen sanitarnych, technik urzqdzen sanitarnych, technik gazownictwa
Uczen:
1) rozpoznaje rodzaje i elementy obiektow budowlanych;
2) rozroinia konstrukcje obiektow budowlanych i technologic ich wykonania;
3) rozponaje materialy budowlane i okreila ich wlaiciwoSci;
4) rozpoznaje rodzaje ii~stalacjibudowlanych oraz ich elementy;

5) rozpoznaje rodzaje i elementy podziemnej infiastruktury terenu;
6) rozponaje materialy stosowane do budowy sieci komunalnych i instalacji sanitarnych oraz
okreila ich wlaSciwoici;

7) sporzqdza rysunki techniczne oraz szkice robocze;

8) rozpoznaje paliwa gazowe oraz okreila ich wlaiciwoici;
9) rozroinia urzqdzenia energetyczne stosowane w sieciach komunalnych i instalacjach sanitarnych
10) rozroinia rodzaje i elemei~tydokumentacji projektowej sieci komunalnych oraz instalacji
sanitarnych;
11) rozr6inia rodzaje gruntow oraz okreila ich wlaiciwoici;
12) okreSla sposoby wykonywania robot ziemnych oraz zabezpieczania i odwadniania wykopow;
13) wykonuje pomiary zwiqzane z budowq sieci komunalnych oraz montazem instalacji
sanitarnych;
14) stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadan.
3) efekty ksztalcenia wlaSciwe dla kwalifikacji wyodrqbnionych w zawodzie monter sieci, instalacji
i urzqdzen sanitarnych opisane w czqSci 11:

B.8. Wykonywanie robdt miqzanych z budowq i remontem sieci komunalnych

1. Wykonywanie robdt miqzanych z budowq i remontem sieci wodociqgowych i sieci
kanalizacyjnych
Uczefi:
1) rozpoznaje rodzaje i uklady sieci wodociqgowych i sieci kanalizacyjnych;
2) rozponaje rodzaje przylqczy wodociqgowych i przykanalikow;

3) rozpoznaje obiekty sieci wodociqgowych i sieci kanalizacyjnych oraz okreSla ich funkcje;
4) posluguje siq dokumentacjq projektowq oraz planami sytuacyjnymi sieci wodociqgowych i sieci
kanalizacyjnych;
5) planuje kolejnoik robot zwiqzanych z wykonaniem sieci wodociqgowych i sieci kanalizacyjnych;
6) sporzqdza zapotrzebowanie na materialy oraz kalkuluje koszty robot zwiqzanych z budowq
i remontem sieci wodociqgowych i sieci kanalizacyjnych;
7) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robot zwiqzanych
z budowq i remontem sieci wodociqgowych i sieci kanalizacyjnych;

8) wykonuje roboty ziemne zwiqzane z budowq sieci wodociqgowych i sieci kana1izacyjnych;P
9) wykonuje pomocnicze roboty murarskie i betoniarskie zwiqzane z budowq sieci wodociqgowych
i sieci kanalizacyjnych;
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10) dobiera n~aterialy,armature, urzqdzenia, aparaturq kontrolno-pomiarowq oraz aparature
zabezpieczajqcca;
11) dobiera narzqdzia do montaiu rurociqg6w oraz uzbrojenia sieci wodociqgowycli i sieci
kanalizacyjnych;
12) wykonuje polqczenia rur oraz montuje uzbrojenie, urzqdzenia oraz aparaturq kontrolopomiarowq P
13) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne przewod6w wodociqgowych i przewod6w
kanalizacyjnych;
14) wykonuje obmiar robot zwiqzanych z budowq i remontem sieci wodociagowych i sieci
kanalizacyjnych;
15) wykonuje czynnoSci zwiqzane z dezynfekcjq sieci wodociqgowych;
16) wykonuje czynnoSci zwiqzane z plukaniem sieci wodociqgowych i sieci kanalizacyjnych;
17) przeprowadza proby szczelnoSci sieci wodociqgowych i sieci kanalizacyjnych;
18) wykonuje czynnoSci zwiqzane z konsenvacjq, naprawq i modernizacjq sieci wodociqgowych
i sieci kanalizacyjnych
2. Wykonywanie rob6t miqzanych z budowq i remontem sieci gazowych
Uczen:
1) rozpoznaje obiekty sieci gazowych i okreSla ich funkcje;
2) rozpoznaje rodzaje i uklady gazociqg6w;
3) rozpoznaje elementy gazociqg6w i przylqczy gazowych i okreSla ich funkcje;
4) posluguje siq dokumentacjqprojektowq i planami sytuacyjiiymi sieci gazowych;
5) planuje kolejnoSC wykonania robot zwiqzanych z budowq i remontem sieci gazowych;
6) sporzqdza zapotrzebowanie na materialy oraz kalkuluje koszty zwiqzane z wykonaniem robot
zwiqzanych z budowq i remontem sieci gazowych;
7) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robot zwiqzanych
z budowq i remontem sieci gazowych;
8) wykonuje roboty ziemne zwiqzane z budowq gazociqgow i przylqczy gazowych;

9) dobiera materialy, uzbrojenie, urzqdzenia, aparaturq kontrolno-pomiarowq i zabezpieczajqcq do
budowy i remontu sieci gazowych;
10) dobiera narzqdzia do montazu rurociagow oraz uzbrojenia podczas budowy i remontu sieci
gazowych;
11) wykonuje polqczenia rur i montuje uzbrojenie, urzqdzenia i aparaturq kontrolno- -pomiarowq
zwiqzane z budowq i remontem sieci gazowych;
12) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne gazocislg6w i przylqczy gazowych;
13) wykonuje obmiary robot zwiqzanych z budowq i remontem sieci gazowych;
14) wykonuje czynnoSci zwiqzane z odpowietrzeniem gazociqgow i przylqczy gazowych zgodnie
z obowiqmj qcymi procedurami;
15) wykonuje czynnoici zwiqzane ze znakowaniem gazociqgow i przylqczy gazowych;
16) przestrzega zasad przeprowadzania prob szczelnoSci i ciSnienia gazocislg6w oraz przylqczy
gazowych;
17) wykonuje czynnoSci zwiqzane z konsenvacja, naprawq i modernizacjq sieci gazowych zgodnie
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z procedurami;
18) wykonuje czynnoici zwiqzane z konsenvacja, naprawq i modernizacjq sieci gazowych zgodnie
z procedurami dotyczqcymi prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych.
3. Wykonywanie rob6t miqzanych z budowq i remontem sieci cieplowniczych i wezl6w
cieplowniczych

Uczen:
1) rozpoznaje rodzaje, uklady i systemy sieci cieplowniczych;
2) rozpoznaje rodzaje wqzl6w cieplowniczych;
3) rozpoznaje elementy wyposazenia sieci cieplowniczych i wqz16w cieplowniczych;

4) posluguje siq dokumentacjq projektowq oraz planami sytuacyjnymi sieci cieplowniczych;
5) planuje kolejnoik robot zwiqzanych z wykonaniem sieci cieplowniczych i wqzlow
cieplowniczych;
6) sporzqdza zapotrzebowanie na materialy oraz kalkuluje koszty zwiqzane z wykonaniem robot
zwiqanych z budowq i remontem sieci cieplowniczych i wqzl6w cieplowniczych;
7) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robot zwiqzanych
z budowq i remontem sieci cieplowniczych i wqzlow cieplowniczych;

8) wykonuje roboty ziemne zwiqzane z budowq sieci cieplowniczych i wqzl6w ciep1owniczych;p
9) wykoiiuje pomocnicze roboty niurarskie i betoniarskie zwiqzane z budowq sieci i wqz16w
cieplowniczych;

10) dobiera materialy, armature, urzqdzenia, aparaturq kontrolno-pomiarowq i zabezpieczajqcq do
budowy i remontu sieci cieplowniczych i wqzlbw cieplowniczych;
11) dobiera narzqdzia do montazu rurociqgow oraz uzbrojenia sieci cieplowniczych i wqz16w
cieplowniczych;
12) wykonuje polqczenia rur oraz montuje uzbrojenie, urzqdzenia oraz aparaturq kontrolopomiarowq zwiqane z budowq i remontem sieci cieplowniczych i wqzl6w cieplowniczych;
13) wykonuje zabezpieczeiiia aiitykorozyjne i termoizolacyjne sieci cieplowniczych i wqzl6w p
cieplowniczych;
14) wykonuje obmiary robot zwiqzanych z budowq i remontem sieci cieplowniczych i wqz16w
cieplowniczych;
15) wykonuje czynnoici zwiqzane z odwadnianiem oraz odpowietrzaniem sieci cieplowniczych
i wqzlow cieplowniczych;
16) przeprowadza pr6by szczelnoSci sieci cieplowniczych i wqzl6w cieplowniczych; p
17) wykonuje czynnoici zwiqzane z remonteni i modernizacjq sieci cieplowniczych i wqzlow
cieplowniczych.

B.9. Wykonywanie rob6t zwiqzanych z montaiem i remontem instalacji sanitarnych

1. Wykonywanie rob6t miqzanych z montaiem i remontem instalacji wodociqgowych
i instalacji kanalizacyjnych
Uczen:
1) rozpoznaje rodzaje w6d powierzchniowych i w6d podziemiiych;
2) rozpoznaje rodzaje ujqC wody;
3) rozpoznaje rodzaje instalacji wodociqgowych i instalacji kanalizacyjiiych oraz technologie ich
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wykoiiywania;3
4) rozpoznaje elementy instalacji wodociqgowych i instalacji kanalizacyjnych;
5) okreSla miejsca montazu uzbrojenia, urzqdzen sanitarnych oraz przyborow sanitarnych;
6) poshguje siq dokumentacjq projektowq instalacji wodociqgowych, instalacji kanalizacyjnych,
instalacji przeciwpozarowych oraz instalacji do odprowadzania w6d opadowych
7) sporzqdza zapotrzebowanie na materialy zwiqzane z wykonaniem robot oraz kalkuluje koszty
tych robot;
8) dobiera materialy i narzqdzia do montazu instalacji wodociqgowych i instalacji kanalizacyjnych
w okreilonej technologii;
9) wyznacza trasq prowadzenia przewod6w oraz miejsca montazu uzbrojenia instalacji
wodociqgowych i instalacji kaiializacyjnych;
10) zabezpiecza miejsca wykonywanych robot zwiqzanych z montazem i remontem instalacji
wodociqgowych i instalacji kanalizacyjnych;
11) wykonuje polqczenia rur, montuje uzbrojenie, urzqdzenia, przybory oraz aparaturq kontrolnopomiarowq zwiqzane z montazem i remontem instalacji wodociqgowych i instalacji
kanalizacyjnych;
12) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termoizolacyjne instalacji wodociqgowych i instalacji
kanalizacyjnych;
13) wykonuje czynnoSci zwiqzane z napelnianiem i odpowietrzaniem instalacji wodociqgowych;
14) wykonuje czynnoSci zwiqzane z polqczeniem instalacji wodociqgowych i instalacji
kanalizacyjnych z sieciami oraz z lokalnymi ujqciami wody i odbiornikami Sciek6w;
15) wykonuje obmiary robot zwiqzanych z montazem instalacji wodociqgowych i instalacji
kanalizacyjnych;
16) ocenia jakoSC wykonania instalacji wodociqgowych i instalacji kanalizacyjnych;
17) przeprowadza proby szczelnoSci instalacji wodociqgowych i instalacji kanalizacyjnych;
18) dokonuje przeglqdu technicznego instalacji wodociqgowych i instalacji kanalizacyjnych;
19) wykonuje prace zwiqzane z konsenvacjq i naprawq instalacji wodociqgowych i instalacji
kanalizacyjnych.

2. Wykonywanie rob6t zwiqzanych z montaiem i eksploatacjq instalacji gazowych
Uczen:
1) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji gazowych oraz technologie ich wykonywania;

2) klasyfikuje urzqdzenia gazowe wedlug okreglonych kryteriow;
3) okreSla miejsca montaiu uzbrojenia i urzqdzen instalacji gazowej;
4) przestrzega zasad odprowadzania spalin z urzqdzen gazowych i zasad wentylacji pomieszczen;
5) posluguje siq dokumentacjq projektowq instalacji gazowych;
6) sporzqdza zapotrzebowanie na materialy oraz kalkuluje koszty robot zwiqzanych z moiitaiem
instalacji gazowych;
7) dobiera materialy i narzqdzia do montazu instalacji gazowej w okreSlonej technologii;
8) dobiera uzbrojenie oraz aparaturq kontrolno-pomiarowa,do montazu instalacji gazowych;
9) przygotowuje miejsca i trasy ulozenia przewod6w oraz uzbrojenia instalacji gazowych;
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10) zabezpiecza miejsca wykonywanych rob6t;
11) wykonuje polqczenia rur oraz montuje uzbrojenie, urzqdzenia i aparaturq kontrolno- pomiarowq zwiqzaiie z montazem instalacji gazowycli;
12) wykonuje czyimoSci zwiqzane z montaiem systemu odprowadzania spalin z urzqdzen
gazowych;
13) przeprowadza pr6by szczelnoSci instalacji gazowych;
14) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne instalacji gazowych;
15) ocenia jakoSC wykonania instalacji gazowych;
16) przestrzega zasad przekazywania instalacji gazowych do eksploatacji;
17) dokonuje przeglqdu technicznego instalacji gazowych;
18) wykonuje prace zwiqzane z konsenvacjq i naprawq instalacji gazowych zgodnie z procedurami.

3. Wykonywanie rob6t zwiqzanych z montaiem i remontem instalacji grzewczych
Uczen:
1) charakteryzuje ir6dla energii;
2) rozpoznaje instalacje grzewcze, ich rodzaje i systemy;
3) rozpoznaje elementy instalacji grzewczych;
4) klasyfikuje urzqdzenia grzewcze wedlug okreSlonych kryteriow;

5) okreSla miej sca montaiu uzbrojenia i urzqdzen instalacji grzewczych;
6) przestrzega zasad odprowadzania spalin z urzqdzen grzewczych oraz zasad wentylacji
pomieszczen;
7) sporzqdza zapotrzebowanie na materialy oraz kalkuluje koszty rob6t zwiqzanych z montazem
i remontem instalacji grzewczych;
8) dobiera materialy i narzqdzia do montazu instalacji grzewczych w okreilonej technologii;
9) dobiera uzbrojenie oraz aparaturq kontrolno-pomiarowq do montaiu instalacji grzewczych;
10) wyznacza trasq prowadzenia przewod6w oraz miejsca montaiu uzbrojenia instalacjj
grzewczych;
11) zabezpiecza miejsca wykonywanych rob6t zwiqzanych z montazem i remontem instalacji
grzewczych;
12) wykonuje polqczenia rur oraz montuje uzbrojenie, urzqdzenia i aparaturq kontrolno- pomiarowq instalacji grzewczych;
13) wykonuje czynnoSci zwiqzane z montazem systemu odprowadzania spalin z urzqdzen
grzewczych;
14) przeprowadza pr6by szczelnoSci instalacji grzewczych;
15) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne, termoizolacyjne i przeciwwilgociowe instalacji
grzewczych;
16) ocenia jakoSC wykonania instalacji grzewczych;
17) wykonuje czynnoSci zwiqzane z odpowietrzaniem, uruchamianiem i regulacjq instalacji
grzewczych;
18) dokonuje przeglqdu technicznego instalacji grzewczych;
19) wykonuje prace zwiqzane z konserwacjq i naprawq instalacji grzewczych zgodnie
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z procedurami.

4. Wykonywanie robdt miqzanych z montazem i remontem instalacji wentylacyjnych
i instalacji klimatyzacyjnych
Uczeli:
1) okreila wymagane parametry powietrza w pomieszczeniach;

2) okreila sposoby wentylacji obiektow budowlanych, pomieszczen i stanowisk roboczych;
3) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych oraz
technologie ich wykonywania;

4) okreSla miejsca montazu uzbrojenia i urzqdzen instalacji wentylacyjnych i instalacji
klimatyzacyjnycli;
5) sporzqdza zapotrzebowanie na materialy i kalkuluje koszty robot zwiqanych z montazem
i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
6) dobiera materialy i narzedzia do montazu instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;

7) dobiera uzbrojenie oraz aparature kontrolno-pomiarowq do montazu instalacji wentylacyjnych
i instalacji klimatyzacyjnych;
8) wyznacza trase prowadzenia przewodow i miejsca montaku uzbrojenia instalacji wentylacyjnych
i instalacji klimatyzacyjnych;

9) zabezpiecza miejsca wykonywanych robdt zwiqzanych z montazem i remontem instalacji
wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
10) wykonuje polqczenia rur oraz montuje uzbrojenie, urzqdzenia i aparature kontrolo- -pomiarowq
instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
11) wykonuje proby szczelnoici instalacji wentylacyjnych i instalacji klirnatyzacyjnych;
12) wykonuje izolacje antykorozyjne, termoizolacyjne, przeciwwilgociowe i akustyczne instalacji
wentylacyjnych i instalacji klirnatyzacyjnych;
13) ocenia jakoiC wykonania instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
14) wykonuje czynnoici zwiqzane z uruchamianiem i regulacjq instalacji i urzqdzen
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
15) dokonuje przeglqdu technicznego instalacji wentylacyjnych i klirnatyzacyjnych;
16) wykonuje prace zwiqzaiie z konserwacjq oraz naprawq instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych.

2. Warunki realizacji ksztalcenia w zawodzie Szkola podejmujqca ksztalcenie w zawodzie monter sieci, instalacji i urzqdzen sanitarnych
powinna posiadaC nastepujqce pomieszczenia dydaktyczne:
1) pracownie rysunku technicznego, wyposazonq w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela
podlqczone do sieci lokalnej z dostepem do Internetu, z drukarks~z ploterem, ze skanerem oraz
z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe ('jedno stanowisko dla jednego
ucznia), wszystkie komputery podlqczone do sieci lokalnej z dostepem do Internetu, pakiet
programow biurowych, program do wykonywania rysunkow technicznych, stanowiska
rysunkowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) umozliwiajqce wykonywanie rysunkow
odrqcznych, pomoce dydaktyczne do ksztaltowania wyobraini przestrzennej, przykladowe
dokumentacje projektowe sieci komunalnych i instalacji sanitarnych, norrny dotyczqce
wykonywania rysunk6w technicznych;
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2) pracowniq sieci komunalnych i instalacji sanitarnych, wyposazonq w: stanowisko
komputerowe dla nauczyciela z dostepem do Internetu, z drukarks~z ploterem, ze skanerem
oraz z projektorem multimedialnym, pakiet programow biurowych, program do tworzeiiia
prezentacji i grafiki; odcinki rur i uzbrojenie, modele i przekroje elementow rurocislg6w,
przybory sanitarne, urzqdzenia gazowe, grzewcze i wentylacyjne, przyrzqdy do kontroli i
pomiar6w geometrycznych, katalogi maszyn i urzqdzen do robot sieciowych i instalacyjnych,
schematy budowy urzqdzen stanowiqcych wyposazenie sieci komunalnych i instalacji
sanitarnych, filmy instruktazowe dotyczqce montaiu, obslugi, konsenvacji oraz prac kontrolnopomiarowych sieci komunalnych i instalacji sanitarnych, modele, makiety i schematy sieci
komunalnych i instalacji sanitarnych oraz elementow ich wyposazenia, instrukcje dotyczqce
technik wykonywania polqczen rozlqcuiych i nierozlqcznych r6inych materialow
instalacyjnych i sieciowych oraz wykonywania robot ziemnych i montazowych, specyfikacje
techniczne warunk6w wykonania oraz odbioru robot sieciowych i instalacyjnych, cenniki i
katalogi materialow i elementow wyposazenia sieci komunalnych i instalacji sanitarnych;
3) warsztaty szkolne, w kt6rych powinny by6 zorganizowane nastqpujqce stanowiska:
a) stanowiska do obrobki rur (jedno stanowisko dla dwoch uczniow), wyposazone w: st01
warsztatowy z imadlem, narzqdzia do ciqcia oraz do mechanicznej i rqcznej obr6bki rur z
r6inych materialdw stosowanych do montaiu przewodbw sieci komunalnych i instalacji
sanitarnych,
b) stanowiska wykonywania polqczen zaciskanych, zaprasowywanych i zgrzewanych (jedno
stanowisko dla dwoch uczni6w), wyposazone w: st61 warsztatowy z imadlem, obcinarki,
zaciskarki, praski hydrauliczne, giqtarki, zgrzewarki elektrooporowe i zgrzewarki polifuzyjne,
c) stanowiska wykonywania polqczen lutowanych (jedno stanowisko dla dwoch uczniow),
wyposazone w st01 warsztatowy z imadlem, narzqdzia do lutowania twardego i miqkkiego,
d) stanowiska wykonywania polqczen rozlqcznych (jedno stanowisko dla dwoch ucznibw),
wyposaione w narzqdzia do gwintowania rur oraz wykonywania polqczen kolnierzowych,
e) stanowisko montaiu przewodow sieci komunalnych i instalacji sanitarnych wyposaione w
narzedzia monterskie i traserskie, sprzqt do recznych robot ziemnych i zabezpieczania
wykop6w, przyrzqdy do wykonywaiiia pr6b cisnieniowych oraz przykladowe dokumentacje
projektowe sieci komunalnych i instalacji sanitarnych.
Ksztalcenie praktyczne moze odbywak siq w: pracowniach i warsztatach szkolnych, plac6wkach
ksztalcenia ustawicznego, plac6wkach ksztalcenia praktycuiego oraz podniiotach stanowiqcych
potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentow szk61 ksztalcqcych w zawodzie.

Symbol cyfrowy : 712616
Kwalifikacia:

K1 - B.8.
K2 - B.9.

Lp.

Przedmioty zawodowe
obowiqzujqce
na kursach zawodowych

Wykonywanie rob6t zwigzanych z budowg
i remontem sieci komunalnych
Wykonywanie rob6t zwigzanvch z montaiem
i remontem instalacii sanitarnych
I stopieti

I1 stopieti

I11 stopieti

4 tYg.

4 tyg.

4 tYg.

Razem
liczba
godzin

1.

Dokumentacja technicma

20

20

20

60

2.

Technologia montaiu sieci
komunalnych

60

60

-----

120
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3.

Technologie instalacyne

40

40

80

160

4.

Podstawy budownictwa

16

16

16

48

5.

Podstawy dzialalnoici
zawodowej

-----

-----

16

16

6.

Jqzyk obcy zawodowy

4

4

Godziny do dyspozycji
wychowawcy
Razem godzin
7.

4

4

4

12

140

140

140
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PODSTAWY BUDOWNICTWA
1) rozpoznaje rodzaje i elementy obiekt6w budowlanych;
2) rozr6inia konstrukcje obiekt6w budowlanych i technologie ich wykonania;
3) rozpoznaje materialy budowlane i okreila ich wlaiciwoici;
5) rozpoznaje rodzaje i elementy podziemnej infi-astrukturyterenu;
6) rozr6znia rodzaje grunt6w oraz okreila ich wlaiciwoici;
7) rozpoznaje rodzaje wod powierzchniowych i w6d podziemnych;
8) rozpoznaje rodzaje ujqd wody;
TECHNOLOGIA MONTAZU SIECI KOMUNALNYCH
1) rozpoznaje obiekty sieci gazowych i okreila ich funkcje;
2) rozpoznaje rodzaje i uklady gazociqg6w;

3) rozpoznaje elementy gazociqg6w i przylqczy gazowych i okreila ich funkcje;
4) planuje kolejnoid wykonania robot zwiqanych z budowq i remontem sieci gazowych;
5) sporzqdza zapotrzebowanie na materialy oraz kalkuluje koszty zwiqane z wykonaniem robot
zwizgzanych z budowq i remontem sieci gazowych;
6) przestrzega zasad przeprowadzania pr6b szczelnoici i ciinienia gazociqg6w oraz przylqczy
gazowych;
7) rozpoznaje rodzaje, uklady i systemy sieci cieplowniczych;
8) rozpoznaje rodzaje wqzl6w cieplowniczych;
9) rozpoznaje elenienty wyposazenia sieci cieplowniczych i wqzlow cieplowniczych;

10) posluguje siq dokumentacjq projektowq oraz planami sytuacyjnymi sieci cieplowniczych;
11) planuje kolejnoid rob6t zwiqzanych z wykonaniem sieci cieplowniczych i wqzl6w
cieplowniczych;
12) wykonuje polqczenia rur oraz montuje uzbrojenie, urzqdzenia oraz aparaturq kontrolopomiarowq
13) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne przewod6w wodociqgowych i przewod6w
kanalizacyjnych;
14) wykonuje obmiar rob6t zwiqzanych z budowq i remontem sieci wodociqgowych i sieci
kanalizacyjnych;
15) wykonuje czynnoici zwiqzane z dezynfekcjq sieci wodociqgowych;
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16) wykonuje czynnoici zwiqzane z plukaniem sieci wodociqgowych i sieci kanalizacyjnych;
17) przeprowadza pr6by szczelnoici sieci wodociqgowych i sieci kanalizacyjnych;
18) wykonuje czynnoSci zwiqzane z konsenvacja, naprawq i modernizacjq sieci wodociqgowych
i sieci kanalizacyjnych.
19) przewiduje zagrozenia dla zdrowia i zycia czlowieka oraz mienia i Srodowiska zwiqzane
z wykonywaniem zadsui zawodowych;
20) okreila zagrozenia zwiqzane z wystqpowaniem szkodliwych czynnik6w w irodowisku pracy;
2 1) okreSla skutki oddzialywania czynnikow szkodliwych na organizm czlowieka;
22) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiqzujqcymi wymaganiami ergonomii, przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
23) stosuje Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadan zawodowych;
24) przestrzega zasad kultury i etyki;
25) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadsui;
TECHNOLOGIE INSTALACYJNE
1) rozpoznaje rodzaje instalacji wodociqgowych i instalacji kanalizacyjnych oraz technologie ich
wykonywania;

2) rozpoznaje elementy instalacji wodociqgowych i instalacji kanalizacyjnych;

3) okreila miejsca montaiu uzbrojenia, urzqdzen sanitarnych oraz przyborow sanitarnych;
4) sporzqdza zapotrzebowanie na materialy zwiqzane z wykonaniem robot oraz kalkuluje koszty
tych rob6t;
5) dobiera materialy i narzqdzia do montaiu instalacji wodociqgowych i instalacji kanalizacyjnych
w okreilonej technologii;

6) wyznacza trasq prowadzenia przewodow oraz miejsca montaiu uzbrojenia instalacji
wodociqgowych i instalacji kanalizacyjnych;
7) zabezpiecza miejsca wykonywanych rob6t zwiqzanych z montazem i remontem instalacji
wodociqgowych i instalacji kanalizacyjnych;

8) wykonuje polqczenia rur, montuje uzbrojenie, urzqdzenia, przybory oraz aparaturq kontrolnopomiarowq zwiqzane z montazem i remontem instalacji wodociqgowych i instalacji
kanalizacyjnych;
9) wykonuje obmiary robot zwiqzanych z montaiem instalacji wodociqgowych i instalacji
kanalizacyjnych;

11) ocenia jakoSC wykonania instalacji wodociqgowych i instalacj'i kanalizacyjnych;3
12) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji gazowych oraz technologie ich wykonywania; 3
13) klasyfikuje urzqdzenia gazowe wedlug okreilonych kryteri6w;
14) okreSla miejsca montaiu uzbrojenia i urzqdzen instalacji gazowej;
15) przestrzega zasad odprowadzania spalin z wzqdzen gazowych i zasad wentylacji pomieszczen;
16) sporzqdza zapotrzebowanie na materialy oraz kalkuluje koszty rob6t zwiqzanych z montazem
instalacji gazowych;
17) dobiera materialy i narzqdzia do montazu instalacji gazowej w okreilonej technologii;
18) dobiera uzbrojenie oraz aparaturq kontrolno-pomiarowq do montaiu instalacji gazowych;

19) charakteryzuje irodla energii;
228

20) rozpoznaje instalacje grzewcze, ich rodzaje i systemy;
2 1) rozpoznaj e elementy instalacji grzewczych;
22) klasyfikuje urzqdzenia grzewcze wedl-ug okreilonych kryteriow;
23) okreSla miejsca montaiu uzbrojenia i urzqdzen instalacji grzewczych;
24) przestrzega zasad odprowadzania spalin z urzqdzen grzewczych oraz zasad wentylacji
pomieszczen;
25) sporzqdza zapotrzebowanie na materialy oraz kalkuluje koszty robot zwiqzanych z montaiem
i remontem instalacji grzewczych;
26) dobiera materialy i narzqdzia do montaiu instalacji grzewczych w okreilonej technologii;
27) dobiera uzbrojenie oraz aparaturq kontrolno-pomiarowq do niontaiu instalacji grzewczych;
28) wyznacza trasq prowadzenia przewod6w oraz miejsca montazu uzbrojenia instalacji
grzewczych;
29) zabezpiecza miejsca wykonywanych robot zwiqzanych z montazem i remontem instalacji
grzewczych;
30) okreSla wymagane parametry powietrza w pomieszczeniach;
3 1) okreSla sposoby wentylacji obiektow budowlanych, pomieszczen i stanowisk roboczych;
32) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji wentylacyjnych i instalacji klirnatyzacyjnych oraz
technologie ich wykonywania;
33) okreSla miejsca montazu uzbrojenia i urzqdzen instalacji wentylacyjnych i instalacji
klimatyzacyjnych;
34) sporzqdza zapotrzebowanie na material-yi kalkuluje koszty robot zwiqzanych z montaiem
i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
35) dobiera material-y i narzqdzia do montaiu instalacji wentylacyjnych i instalacji
klimatyzacyjnych;
36) dobiera uzbrojenie oraz aparaturq kontrolno-pomiarowq do montaiu instalacji wentylacyjnych
i instalacji klimatyzacyjnych;
37) wyznacza trasq prowadzenia przewodow i miejsca montaiu uzbrojenia instalacji
wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
38) zabezpiecza miejsca wykonywanych robot zwiqzanych z montazem i remontem instalacji
wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
39) przewiduje zagrozenia dla zdrowia i zycia czlowieka oraz mienia i Srodowiska zwiqzane
z wykonywaniem zadan zawodowych;
40) okreSla zagrozenia zwiqzane z wystqpowaniem szkodliwych czynnikow w Srodowisku pracy;
41) okrehla skutki oddzial-ywaniaczynnikow szkodliwych na organizm czl-owieka;
42) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiqzujqcymi wymaganiami ergonomii, przepisarni
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
43) stosuje Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadan zawodowych;
44) przestrzega zasad kultury i etyki;
45) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadan;

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
1) sporzqdza rysunki techniczne oraz szkice robocze;
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2) rozr6inia rodzaje i elementy dokumeiitacji projektowej sieci komunalnych oraz instalacji
sanitarnych;
3) stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadah.
4) posluguje siq dokumentacjq projektowq oraz planami sytuacyjnymi sieci cieplowniczych;
5) posluguje siq dokumentacjqprojektowa,i planami sytuacyjnyrni sieci gazowych;

6) posluguje siq dokumentacjq projektowq instalacji wodociqgowych, instalacji kanalizacyjnych,
instalacji przeciwpoiarowych oraz instalacji do odprowadzania w6d opadowych
7) wyznacza trasq prowadzenia przewodow oraz miejsca montaiu uzbrojenia instalacji
wodociqgowych i instalacji kanalizacyjnych;
8) posluguje siq dokumentacjq projektowq instalacji gazowych;
9) posluguje siq dokumentacjq projektowq instalacji wodociqgowych, instalacji kanalizacyjnych,
instalacji przeciwpoiarowych oraz instalacji do odprowadzania wod opadowych

PODSTAWY DZIALALNOSCI ZAWODOWEJ
1) stosuje pojqcia z obszaru Wcjonowania gospodarki rynkowej;
2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczqce ochrony danych osobowych oraz
przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
3) stosuje przepisy prawa dotyczqce prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej;
4) rou6inia przedsiqbiorstwa i instytucje wystqpujqce w braniy i powiqzania miqdzy nimi;
5) analimj e dzialania prowadzone przez przedsiqbiorstwa f d c jonujqc e w braniy ;
6) inicjuje wspolne przedsiqwziqcia z roinymi przedsiqbiorstwami z branzy;
7) przygotowuje dokumentacjq niezbqdnq do uruchomienia i prowadzenia dzialalnoSci
gospodarczej;
8) prowadzi korespondencjq zwiqanq z prowadzeniem dzialalnoici gospodarczej;

9) obsluguje urzqdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagajqce prowadzenie
dzialalnoSci gospodarczej;
10) planuje i podejmuje dzialania marketingowe prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej;
11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzialalnoici gospodarczej.
12 Srodowiska i ergonomia;
13) rozroinia zadania i uprawnienia instytucji oraz sluib dzialajqcych w zakresie ochrony pracy
i ochrony Srodowiska w Polsce;
14) okreSla prawa i obowiqzki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy;
15) przewiduje skutki podejmowanych dzialan;
16)jest otwarty na zmiany;
17) potrafi radziC sobie ze stresem;

JEZYK OBCY ZAWODOWY

1) posluguje siq zasobem Srodk6w jqzykowych (leksykalnych, gramatycmych, ortograficznych oraz
fonetycznych), ~unoiliwiajqcychrealizacjq zadan zawodowych;
2) interpretuje wypowiedzi dotyczqce wykonywania typowych czynnoSci zawodowych
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artykulowane powoli i wyrainie, w standardowej odmianie j gzyka;
3) analizuje i interpretuje kr6tkie teksty pisemne dotyczqce wykonywania typowych czynnoici
zawodowych;

4) fomuluje kr6tkie i zrozurniale wypowiedzi oraz teksty pisemne umozliwiajqce komunikowanie
siq w irodowisku pracy;
5) korzysta z obcojqzycznych ir6del informacji.

PRAKTYKA

1) wykonuje roboty ziemne zwiqzane z budowq sieci wodociqgowych i sieci kanalizacyjnych;
2) wykonuje pomocnicze roboty murarskie i betoniarskie zwiqzane z budowq sieci wodociqgowych
i sieci kanalizacyjnych;
3) wykonuje polqczeiiia rur oraz montuje uzbrojenie, urzqdzenia oraz aparaturq kontrolopomiarowq
4) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne przewod6w wodociqgowych i przewod6w
kanalizacyjnych;
5) wykonuje obmiar robot zwiqzanych z budowq i remontem sieci wodociqgowych i sieci
kanalizacyjnych;

6) wykonuje czynnoici zwiqzane z dezynfekcjq sieci wodociqgowych;

7) wykonuje czynnoici zwiqane z plukaniem sieci wodociqgowych i sieci kanalizacyjnych;
8) przeprowadza proby szczelnoSci sieci wodociqgowych i sieci kanalizacyjnych;
9) wykonuje czynnoici zwiqzane z konsenvacjq, naprawq i modernizacjq sieci wodociqgowych
i sieci kanalizacyjnych.
10) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robot zwiqzanych
z budowq i remontem sieci gazowych;
11) wykonuje roboty ziemne zwiqzane z budowq gazociqg6w i przylqczy gazowych;
12) dobiera materialy, uzbrojenie, urzqdzenia, aparaturq kontrolno-pomiarowq i zabezpieczajqcq do
budowy i reniontu sieci gazowych;
13) dobiera narzqdzia do montazu r u r o c i ~ 6 woraz uzbrojenia podczas budowy i remontu sieci
gazowych;
14) wykonuje polqczenia rur i montuje uzbrojenie, urzqdzenia i aparaturq kontrolno- -pomiarowq
zwiqane z budowq i remontem sieci gazowych;
15) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne gazociqgbw i przylqczy gazowych;
16) wykonuje obmiary robot zwiqzanych z budowq i remontem sieci gazowych;
17) wykonuje czynnoici zwiqzane z odpowietrzeniem gazociqgow i przylqczy gazowych zgodnie
z obowipjqcymi procedurami;
18) wykonuje czynnoici zwiqzane ze znakowaniem gazociqg6w i przylqczy gazowych;
19) wykonuje czynnoici zwiqzane z konsenvacjq, naprawq i modernizacjq sieci gazowych zgodnie
z proceduranii;
20) wykonuje czynnoici zwiqzane z konsenvacjq, naprawq i modernizacjq sieci gazowych zgodnie
z procedurami dotyczqcymi prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych.
21) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robot zwiqzanych
z budowq i remontem sieci cieplowniczych i wqzlow cieplowniczych;
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22) wykonuje roboty ziernne zwiqzane z budowq sieci cieplowniczych i wqz16w cieplowniczych;
23) wykonuje pomocnicze roboty murarskie i betoniarskie zwiqzane z budowq sieci i wqzlow
cieplowniczych;
24) dobiera materialy, armature, urzqdzenia, aparaturq kontrolno-pomiarowq i zabezpieczajqcq do
budowy i remontu sieci cieplowniczych i wqzl6w cieplowniczych;
25) dobiera narzedzia do montazu rurociqgow oraz uzbrojenia sieci cieplowniczych i wezl6w
cieplowniczych;
26) wykonuje polqczenia rur oraz montuje uzbrojenie, urzqdzenia oraz aparaturq kontrolopomiarowq zwiqzane z budowq i remontem sieci cieplowniczych i wqz16w cieplowniczych;
27) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i terrnoizolacyjne sieci cieplowniczych i wqzl6w
cieplowniczych;
28) wykonuje obmiary robot zwiqzanych z budowq i remontem sieci cieplowniczych i wqzl6w
cieplowniczych;
29) wykonuje czynnoSci zwiqzane z odwadnianiem oraz odpowietrzaniem sieci cieplowniczych
i wezl6w cieplowniczych;
30) przeprowadza proby szczelnoSci sieci cieplowniczych i wqzl6w cieplowniczych; p
3 1) wykonuje czynnoSci zwiqzane z remontem i modernizacjq sieci cieplowniczych i wqzl6w
cieplowniczych.
32) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termoizolacyjne instalacji wodociqgowych i instalacji
kanalizacyjnych;
33) wykonuje czynnoSci zwiqzane z napelnianiem i odpowietrzaniem instalacji wodociqgowych;
34) wykonuje czynnoici zwiqzane z polqczeniem instalacji wodoci~gowyclii instalacji
kanalizacyjnych z sieciami oraz z lokalnymi ujqciami wody i odbiornikami Sciekow;
35) przeprowadza proby szczelnoSci instalacji wodocizgowych i instalacji kanalizacyjnych;
36) dokonuje przeglqdu technicznego instalacji wodociqgowych i instalacji kanalizacyjnych;
37) wykonuje prace zwiqzane z konserwacjq i naprawa, instalacji wodociqgowych i instalacji
kanalizacyjnych.
38) wykonuje polqczenia rur oraz montuje uzbrojenie, urzqdzenia i aparaturq kontrolno- pomiarowq zwiqzane z montaiem instalacji gazowych; p
39) wykonuje czynnoSci zwiqzane z montazem systemu odprowadzania spalin z urzqdzen
gazowych;
40) przeprowadza proby szczelnoSci instalacji gazowych;
41) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne instalacji gazowych;
42) ocenia jakoSC wykonania instalacji gazowych;
43) przestrzega zasad przekazywania instalacji gazowych do eksploatacji;
44) dokonuje przeglqdu technicznego instalacji gazowych;
45) wykonuje prace zwiqzane z konserwacja, i naprawq instalacji gazowych zgodnie z procedurami.
46) wykonuje polqczenia rur oraz montuje uzbrojenie, urzqdzenia i aparaturq kontrolno- pomiarowq instalacji grzewczych;
47) wykonuje czynnoici zwiqzane z montazem systemu odprowadzania spalin z urzqdzen
grzewczych;
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48) przeprowadza pr6by szczelnoSci instalacji grzewczych;
49) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne, termoizolacyjne i przeciwwilgociowe instalacji
grzewczych;
50) ocenia jakoSC wykonania instalacji grzewczych;
5 1) wykonuje czynnoSci zwiqzane z odpowietrzaniem, uruchamianiem i regulacjq instalacji
grzewczych;
52) dokonuje przeglqdu technicznego instalacji grzewczych;
53) wykonuje prace zwiqzane z konsenvacjq i naprawq instalacji grzewczych zgodnie
z procedurami.
54) wykonuje polqczenia rur oraz montuje uzbrojenie, urzqdzeiiia i aparatur~kontrolo- -pomiarowq
instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
55) wykonuje pr6by szczelnoSci instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
56) wykonuje izolacje antykorozyjne, termoizolacyjne, przeciwwilgociowe i akustyczne instalacji
wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
57) ocenia jakoSC wykonania instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
58) wykonuje czynnoSci zwiqzane z uruchamianiem i regulacjq instalacji i urzqdzen
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
59) dokonuje przeglqdu technicznego instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
60) wykonuje prace zwiqzane z konsenvacjq oraz naprawq instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych.

6 1) przestrzega tajemnicy zawodowej ;
62) potrafi ponosiC odpowiedzialnoSC za podejmowane dzialania;
63) potrafi negocjowaC warunki porozurnien;
64) wsp6lpracuje w zespole.

3. MOZLIWOSCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W
ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTALCENIA OKRESLONEGO W
KLASYFIKACJI ZAWODOW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
Absolwent szkoly kszta'rcqcej w zawodzie monter sieci, instalacji i urzqdzeli
sanitamych po potwierdzeniu kwalifikacji B .8. Wykonywanie robot zwiqzanych z
budowq i remontem sieci komunalnych i B.9, Wykonywanie robot zwiqzanych z
montazem i remontem instalacj i sanitamych moze uzyskak dyplom potwierdzajqcy
kwalifikacje w zawodzie technik urzqdzeli sanitarnych po potwierdzeniu dodatkowo
kwalifikacji B.27, Organizacja robot zwiqzanych z budowq i eksploatacjq sieci
komunalnych oraz instalacji sanitarnych oraz uzyskaniu wyksztaicenia Sredniego.
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Z E S P O ~SZKOL RZEMIESLNICZYCH

OSRODEK DOKSZTAKANIA

IDOSKONALENIA ZAWODOWEGO

W SZCZECINIE

DOKUMENTACJA PEDAGOGICZNA
NA KURSY ZAWODOWE I- I1- I11 STOPNIA
W ZAWODZIE:

MONTER ZABUDOWY I ROBOT
WYKONCZENIOWYCH w
BUDOWNICTWIE

712905
NR PROGRAMU 712905/ODiDZ/SZ/ZO12

SZCZECIN 2012 r.
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Opracowano na podstawie:
-

rozporzqdzenia MEN z dnia 23 grudnia 2011 roku, w sprawie klasyfikacji zawod6w
szkolnictwa zawodowego (Dz.U.2012 poz. 7 z dnia 3 stycznia 2012r)

- rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie ramowych plan6w
nauuania w szkolach publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204 z dnia 22 lutego 2012r.)
- rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie podstawy programowej
ksztalcenia
w zawodach (Dz.U. 2012 poz. 184 z dnia 7 lutego 2012r.)

Dostosowany do potrzeb ksztalcenia mlodocianych pracownik6w z teoretycznych
przedmiot6w zawodowych na kursach zawodowych stopnia I,11, I11w OSrodku
Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Szuecinie w zawodzie MONTER
ZABUDOWY IROBOT WYKONCZENIOWYCH w BUDOWNICTWIE
Nr programu: 7129051 ODiDZ I SZ I 2012

Wchodzi w Wycie sukcesywnie z dniem 01 wtzegnia 2012 r,

,,Program powstal na podstawie przykladowego programu nauczania zamieszczonego
na stronie internetowej Krajowego Oirodka Wspierania Edukacji Zawodowej i
Ustawicznej - htt~://www.koweziu.edu.pl".
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Program nauczania realizowany
w Okrodku Doksztaicania i Doskonalenia Zawodowego
w zawodzie

Monter zabudowy i rob& wykonczeniowych w budownictwie 712905
Nr programu:

7129051713 [06]/ LZIMENI 2000.01.20 lZSiPKZl2012

przedmiotow zawodowych realizowanych w OSrodku Doksztalcania i Doskonalenia
Zawodowego opracowany w oparciu o program nauczania dla Zasadniczej Szkoly
Zawodowej nr programu

opracowany przez nauczycieli Zespolu Szk61 i Placowek Ksztalcenia Zawodowego
w Zielonej G6rze
Typ programu - turnusy zawodowe
Rodzaj programy - liniowy
Autorzy programu - mgr inz. Leszek Jastrubczak
- mgr inz. Mariola Kostrzewska
- mgr Magdalena Kurylo
- ini. Regina Magryn

Wchodzi w iycie sukcesywnie z dniem 01 wrzeinia 2012r.
Opracowano w OSrodku Doksztalcania i Doskonaleiiia Zawodowego w Zespole Szk61 i
Placowek Ksztalcenia Zawodowego w Zielonej G6rze zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej ksztalcenia
w zawodach w oparciu o program ilauczania dla zawodu technolog robot wykonczeniowych
w budownictwie nr programu 713 [06]1 LZ/MENI 2000.01.20 dla zasadniczej szkoly
zawodowej w zawodzie monter zabudowy i robot wykonczeniowych w budownictwie
Celem ksztalcenia zawodowego jest przygotowanie uczqcych siq do zycia w warunkach
wspolczesnego Swiata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na
zmieniajqcym siq rynku pracy.
Zadania szkoly i innych podmiotow prowadzqcych ksztalcenie zawodowe oraz sposob ich
realizacji squwarunkowane zmianami zachodzqcymi w otoczeniu gospodarczo-spolecznym,
na kt6re wplywajq w szczegolnoSci: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja
procesow gospodarczych i spolecznych, rosnqcy udzial handlu miqdzynarodowego,
mobilnoSC geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologic, a takze wzrost oczekiwan
pracodawcow w zakresie poziomu wiedzy i umiejqtnoSci pracownikow.
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W procesie ksztalcenia zawodowego waine jest integrowanie i korelowanie ksztalcenia
ogolnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie
ksztalcenia ogolnego, z uwzglqdnieniem nizszych etapow edukacyjnych. Odpowiedni poziom
wiedzy ogolnej powiqzanej z wiedzq zawodowq przyczyni siq do podniesienia poziomu
urniejqtnogci zawodowych absolwentow szkol ksztalcqcych w zawodach, a tym samym
zapewni im mozliwoSC sprostania wyzwaniom zmieniajqcego siq rynku pracy.
W procesie ksztalcenia zawodowego sq podejmowane dzialania wspomagajqce rozwoj
kaidego uczqcego siq, stosownie do jego potrzeb i mozliwoSci, ze szczegolnym
uwzglqdnieniem indywidualnych Sciezek edukacji i kariery, mozliwoSci podnoszenia
poziomu wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu
konczeniu nauki.
Elastycmemu reagowaniu systemu ksztalcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego
otwartoici na uczenie siq przez cale zycie oraz mobilnoici edukacyjnej i zawodowej
absolwentow ma sluzyC wyodrqbnienie kwalifikacji w ramach poszczegolnych zawodow
wpisanych do klasyfikacji zawodow szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAECENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoly ksztalcqcej w zawodzie monter zabudowy i robot wykonczeniowych w
budownictwie powinien by6 przygotowany do wykonywania nastqpujqcych zadan
zawodowych:

1) montowania systemow suchej zabudowy;
2) wykonywania robot nialarskich;
3) wykonywania robot tapeciarskich;
4) wykonywania robot posadzkarskich;
5) wykonywania robot okladzinowych.
2. EFEKTY KSZTALCENIA
Do wykonywania wyzej wymienionych zadan zawodowych niezbqdne jest osiqgniqcie
zaldadanych efekt6w ksztalcenia, na ktore skladajq siq:

1) efekty ksztalcenia wspolne dla wszystkich zawod6w;
(BHP). Bezpieczenstwo i higiena pracy
Uczen:
1) rozroznia pojqcia zwiqzane z bezpieczenstwem i higienq pracy, ochronq przeciwpozarowq,
ochronq Srodowiska i ergonomia;
2) rozroinia zadania i uprawnienia instytucji oraz sluib dzialajqcych w zakresie ochrony
pracy i ochrony Srodowiska w Polsce;
3) okreSla prawa i obowiqki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa i
higieny prac y;
4) przewiduje zagrozenia dla zdrowia i zycia czlowieka oraz mienia i Srodowiska zwiqzane z
wykonywaniem zadan zawodowych;
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5) okreSla zagrozenia zwiqane z wystqpowaniem szkodliwych czynllik6w w Srodowisku
pracy;
6) okreSla skutki oddzialywania czynnik6w szkodliwych na organizm czlowieka;
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiqujqcymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
8) stosuje Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadan
zawodowych;
9) przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce
ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
10) udziela pienvszej pomocy poszkodowanyrn w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrozenia zdrowia i zycia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzialalnosci gospodarczej
Uczen:
1) stosuje pojqcia z obszaru fidcjonowania gospodarki rynkowej;
2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczqce ochrony danych osobowych oraz
przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
3) stosuje przepisy prawa dotyczqce prowadzenia dzialalnoici gospodarczej;
4) rozr6inia przedsiqbiorstwa i instytucje wystqpujqce w branzy i powiqania miqdzy nimi;
5) analizuje dzialania prowadzone przez przedsiqbiorstwa funkcjonujqce w branzy;
6) inicjuje wsp6lne przedsiqwziecia z r6znymi przedsiqbiorstwami z branzy;
7) przygotowuje dokumentacjq niezbqdnq do uruchomienia i prowadzenia dzialalnoSci
gospodarczej;
8) prowadzi korespondencjq zwiqzanq z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej;
9) obsluguje urzqdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagajqce
prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej;
10) planuje i podejmuje dzialania marketingowe prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej;
11) optymalizuje koszty i przycllody prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej .
(JOZ). Jezyk obcy ukierunkowany zawodowo
Uczen:
1) posluguje siq zasobem Srodk6w jqzykowych (leksykalnych, gramatycznych,
ortograficznych oraz fonetycznych), umozliwiajqcych realizacjq zadan zawodowych;
2) interpretuje wypowiedzi dotyczqce wykonywania typowych czynnoSci zawodowych
artykulowane powoli i wyrainie, w standardowej odmianie jqzyka;
3) analizuje i interpretuje kr6tkie teksty pisemne dotyczqce wykonywania typowych
czynnoSci zawodowych;
4) formuluje kr6tkie i zrozumiale wypowiedzi oraz teksty pisemne umozliwiajqce
komunikowanie siq w Srodowisku pracy;
5) korzysta z obcojqzycznych ir6del informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i spoleczne
Uczen:
1) przestrzega zasad kultury i etyki;
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadah;
3) przewiduje skutki podejmowanych dzialan;
4) jest otwarty na zmiaily;
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5) potrafi radzik sobie ze stresem;
6) aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnohci zawodowe;
7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
8) potrafi ponosik odpowiedzialnoSc za podejmowane dzialania;
9) potrafi negocjowak wamnki porozumien;
10) wspolpracuje w zespole.

2) efekty ksztalcenia wsp6lne dla zawod6w w ramach obszaru budowlanego, stanowiqce
podbudowe do ksztalcenia w zawodzie lub grupie zawod6w PKZ(B.c);
PKZ(B.c) UmiejqtnoSci stanowiqce podbudowq do ksztalcenia w zawodach: kominiarz,
monter zabudowy i robot wykonczeniowych w budownictwie, monter izolacji budowlanych,
dekarz, cieila, betoniarz-zbrojarz, kamieniarz, zdun, murarz-tynkarz, monter konstrukcji
budowlailych, technik renowacji elementow architektury, technik budownictwa, teclmik drog
i mostow kolejowych, monter systemow rurociqgowych, monter nawierzchni kolejowej,
technik drogownictwa
Uczen:
1) rozpoznaje rodzaje i elementy obiektow budowlanych;
2) rozroinia konstrukcje obiektow budowlanych i technologie ich wykonania;
3) rozroznia rodzaje i elementy instalacji budowlanych;
4) rozpoznaje materialy budowlane i okreSla icll zastosowanie;
5) przestrzega zasad sporzqdzania rysunkow budowlanych;
6) wykonuje szkice robocze;
7) rozroinia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie;
8) rozroznia przyrzqdy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych;
9) przestrzega zasad wykonywania pomiarow zwiqzanych z robotami budowlanymi;
10) rozpoznaje elementy zagospodarowania terenu budowy;
I 1) rozrbznia Srodki transportu stosowaiie w budownictwie;
12) przestrzega zasad transportu i skladowania materialow budowlanych;
13) rozroinia rodzaje msztowan oraz przestrzega zasad ich montazu, uzytkowania i
demontaiu;
14) stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadan.
3) efekty ksztalcenia wlaSciwe dla kwalifikacji wyodrqbnionych w zawodzie monter
zabudowy i robot wykonczeniowych w budownictwie opisane w czqSci 11:

B.5. Montai system6w suchej zabudowy
1. Montai Scian dzialowych, sufit6w podwieszanych oraz obudowy konstrukcji
dachowych w systemie suchej zabudowy
Uczen:
1) rozroznia rodzaje systemow suchej zabudowy wnqtrz;
2) rozroznia rodzaje izolacji Scian dzialowych, sufitow podwieszanych oraz obudowy
konstrukcji dachowych i przestrzega zasad ich wykonania;
3) posluguje siq dokumentacjq projektowq, specyfikacjami techniczi~ymiwykonania i odbioru
robot budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczqcymi montazu Scian
dzialowych, sufitow podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej
zabudowy;
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4) sporzqdza przedmiar robot montazu Scian dzialowych, sufitow podwieszanych oraz
obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy oraz kalkuluje ich koszty;
5) dobiera i przygotowuje materialy do montaiu Scian dzialowych, sufit6w podwieszanych
oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy;
6) dobiera narzqdzia oraz sprzqt do montaiu Scian dzialowych, sufit6w podwieszanych oraz
obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy;
7) wyznacza miejsca montazu element6w suchej zabudowy;
8) dobiera techniki montazu element6w suchej zabudowy;
9) wykonuje roboty pomocnicze zwiqzane z montazeni Scian dzialowych, sufitow
podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy;
10) wykonuje Sciany dzialowe, sufity podwieszane oraz obudowy konstrukcji dachowych w
systemie suchej zabudowy;
11) wykonuje izolacje Scian dzialowych, sufitow podwieszanych oraz obudowy konstrukcji
dachowych w systemie suchej zabudowy;
12) rozpoznaje rodzaje uszkodzen Scian dzialowych, sufit6w podwieszanych i obudowy
konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy oraz dobiera sposoby ich naprawy;
13) wykonuje roboty zwiqzane z naprawq uszkodzonych elementow Bcian dzialowych,
sufit6w podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy;
14) ocenia jakoSC wykonania robot montaiu Scian dzialowych, sufit6w podwieszanych oraz
obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy;
15) wykonuje obmiar rob6t zwiqzanych z montazem Scian dzialowych, sufitbw
podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy oraz
sporzqdza rozliczenie tych rob6t.
2. Montai okladzin Bciennych i plyt podlogowych w systemie suchej zabudowy Uczen:
1) rozr6inia rodzaje okladzin Sciennych i plyt podlogowych w systemie suchej zabudowy;
2) rozr6inia rodzaje izolacji okladzin Sciennych i plyt podlogowych stosowanych w systemie
suchej zabudowy oraz okreila sposoby ich wykonania;
3) posluguje siq dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjarni dotyczqcymi montaiu okladzin
Sciennych i plyt podlogowych;
4) sporzqdza przedmiar rob6t montaiu okladzin Sciennych i plyt podlogowych w systemie
suchej zabudowy oraz kalkuluje ich koszty;
5) dobiera i przygotowuje materialy do montaiu okladzin Sciennych i plyt podlogowych w
systemie suchej zabudowy;
6) dobiera narzqdzia i sprzqt do montaiu okladzin Sciennych i plyt podlogowych w systemie
suchej zabudowy;
7) wykonuje roboty pomocnicze zwiqzane z montazem okladzin Sciennych i plyt
podlogowych w systemie suchej zabudowy;
8) wyznacza niiejsca montaiu element6w okladzin Sciennych i plyt podlogowych w systemie
suchej zabudowy;
9) przygotowuje podloze do montazu okladzin Sciennych i plyt podlogowych w systemie
suchej zabudowy;
10) dobiera techniki montazu elementow okladzin Sciennych i plyt podlogowych w systemie
suchej zabudowy;
11) montuje elementy okladzin Scientiych i plyt podlogowych w systemie suchej zabudowy;
12) rozpoznaje rodzaje uszkodzen element6w okladzin Sciennych i dobiera sposoby ich
naprawy;
13) wykonuje naprawy uszkodzonych element6w okladzin Sciennych;
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14) ocenia jakoiC robot zwiqzanych z montazem okladzin iciennych i plyt podlogowych w
systemie suchej zabudowy;
15) wykonuje obmiar robot zwiqzanych z montazem okladzin Sciennych i plyt podlogowych
w systemie suchej zabudowy i sporzqdza rozliczenie tych robot.
B.6. Wykonywanie rob6t malarsko-tapeciarskich
1. Wykonywanie rob6t malarskich
Uczen:
1) rouoznia rodzaje materialow malarskich, okreila ich wlaiciwoici i zastosowanie;
2) rouoznia rodzaje podlozy oraz okreila sposoby ich przygotowywania pod roinego rodzaju
powloki malarskie;
3) posluguje sig dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, normami, katalogami oraz instn~kcjamidotyczqcymi wykonania robot
malarskich;
4) sporzqdza przedmiar robot malarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
5) dobiera i przygotowuje materialy do wykonania powlok malarskich w okreslonej
technologii;
6) dobiera techniki wykonania robot malarskich;
7) dobiera narzedzia i sprzet do wykonania robot malarskich;
8) przygotowuje podloza wykonane z roinych materialow do nakladania powlok malarskich;
9) wykonuje powloki malarskie;
10) wykonuje zdobienia powlok malarskich roinymi technikami;
11) rozpoznaje rodzaje uszkodzen powlok malarskich i dobiera sposoby ich naprawy;
12) wykonuje prace zwiqzane z naprawq i renowacjq powlok malarskich;
13) ocenia jakoSC wykonania robot malarskich;
14) wykonuje obmiar robot malarskich i sporzqdza ich rozliczenie.
2. Wykonywanie rob6t tapeciarskich

Uczen:
1) rozroznia rodzaje tapet, okreila ich wlaiciwoici i zastosowanie;
2) rozroznia rodzaje podlozy i okreda sposoby ich przygotowania pod roinego rodzaju
tapety;
3) posluguje siq dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczqcymi wykonywania robot
tapeciarskich;
4) sporzqdza przedmiar robot tapeciarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
5) dobiera i przygotowuje materialy do wykonania robot tapeciarskich;
6) dobiera narzedzia i sprzet do wykonania robot tapeciarskich;
7) przygotowuje podloze do wykonania robot tapeciarskich;
8) wykonuje roboty tapeciarskie;
9) wykonuje zdobienia tapet r6znymi technikami;
10) rozpoznaje rodzaje uszkodzen tapet i okreSla sposoby ich naprawy;
11) wykonuje prace zwiqzane z naprawq i renowacjq tapet;
12) ocenia jakoiC robot tapeciarskich;
13) wykonuje obmiar robot tapeciarskich i sporzqdza ich rozliczenie.

242

B.7. Wykonywanie robdt posadzkarsko-okladzinowych
1. Wykonywanie robdt posadzkarskich
Uczeh:
1) rozroinia rodzaje materialow posadzkarskich i okreSla ich wlaSciwoSci;
2) okreSla sposoby przygotowania podlozy pod roinego rodzaju posadzki;
3) rozroinia rodzaje izolacji podlogowych i okreSla sposoby ich wykonania;
4) posluguje siq dokurnentacjq projektowq, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczqcymi wykonywania robot
posadzkarskich;
5) sporzqdza przedmiar robot posadzkarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
6) dobiera i przygotowuje materialy do wykonania robot posadzkarskich;
7) dobiera narzqdzia i sprzqt do wykonania robdt posadzkarskich;
8) przygotowuje podloia do wykonania posadzek z rdinych materialow;
9) wykonuje warstwy izolacyjne podlog;
10) wykonuje podklady podlogowe;
11) wykonuje posadzki z roinych materialow;
12) wykonuje zabezpieczenia powierzchni posadzek;
13) rozpoznaje rodzaje uszkodzen posadzek i dobiera sposoby ich naprawy;
14) wykonuje prace zwiqzane z konsenvacjq i naprawq posadzek;
15) ocenia jakoSC robot posadzkarskich;
16) wykonuje obmiar robot posadzkarskich i sporzqdza ich rozliczenie.

2. Wykonywanie rob6t ~Madzinowych
Uczen:
1) rozroinia rodzaje okladzin oraz okreila ich wlaSciwoSci i zastosowanie;
2) rozrdinia rodzaje podloiy oraz okreSla sposoby ich przygotowywania pod okladziny;
3) posluguje siq dokumentacjq projektowq, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, normami, katalogami oraz instnlkcjami dotyczqcymi wykonywania robot
okladzinowych;
4) sporzqdza przedmiar robdt okladzinowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
5) dobiera i przygotowuje materialy do wykonania robot okladzinowych;
6) dobiera narzqdzia i sprzqt do wykonania robot okladzinowych;
7) przygotowuje podloze do wykonania okladzin;
8) wykonuje okladziny z roinych materialow;
9) rozpoznaje rodzaje uszkodzen okladzin i okreSla sposoby ich naprawy;
10) wykonuje prace zwiqzane z konsenvacjq i naprawq okladzin wykonanych z roinych
materialow;
11) ocenia jakoSC robot okladzinowych;
12) wykonuje obmiar robot okladzinowych i sporzqdza ich rozliczenie.
3. WARUNKI REALIZACJI KSZTALCENIA W ZAWODZIE

Szkola podejmujqca ksztalcenie w zawodzie monter zabudowy i robot wykonczeniowych w
budownictwie powinna posiadaC nastqpujqce pomieszczenia dydaktyczne:
1) pracowniq budowlanq, wyposaionq w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z
dostepem do Internetu, z drukarks~ze skanerem i z projektorem multimedialnym, z pakietem
programow biurowych i programem do tworzenia prezentacji i grafiki; pr6bki i karty
katalogowe materialow budowlanych, modele i rysunki konstrukcji budowlanych i ich
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elementow; modele systemow suchej zabudowy, plansze i filmy instruktazowe dotyczqce
robot montazowych i wykonczeniowych, narzqdzia monterskie i sprzqt pomiarowy, normy,
aprobaty techniczne i certyfikaty jakogci materialow budowlanych, przykladowe
dokumentacje projektowe, specyfikacje warunkow technicznych wykonaiiia i odbioru robot
zwiqzanych z montazem systemow suchej zabudowy oraz robot wykonczeniowych w
budownictwie, instrukcje montaiu systemow suchej zabudowy, katalogi nakladow
rzeczowych, cenniki do kosztorysowania robot budowlanych;
2) pracowniq rysunku technicznego, wyposazonq w: stanowisko komputerowe dla
nauczyciela podlqczone do sieci lokalnej z dostepem do Internetu, z drukarkq, z ploterem, ze
skanereni oraz z projektorem multimedialnyni, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko
dla jednego ucznia), wszystkie komputery podlqczone do sieci lokalnej z dostepem do
Internetu, pakiet programow biurowych, program do wykonywania rysunkow technicznych,
stanowiska rysunkowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) umozliwiajqce wykonywanie
rysunkow odrecznych pomoce dydaktyczne do ksztaltowania wyobraini przestrzennej, normy
dotyczqce zasad wykonywania rysunkow, przykladowe dokumentacje projektowe;
3) warsztaty szkolne, w ktorych powinny by6 zorganizowane nastqpujqce stanowiska:
a) stanowiska montaiu systemow suchej zabudowy (jedno stanowisko dla trzech uczniow),
wyposaione w: przyrzqdy kontrolno-pomiarowe, przyrzqdy do trasowania, narzqdzia,
elektronarzqdzia i sprzqt do montaiu elementow systemow suchej zabudowy,
b) stanowiska wykoiiywania robot malarskich i tapeciarskich (jedno stanowisko dla trzech
uczniow), wyposazone w: przyrzqdy kontrolno-pomiarowe, przyrzqdy do trasowania,
narzqdzia i sprzqt do prac malarskich i tapeciarskich,
c) stanowiska wykonywania robot posadzkarskich i okladzinowych (jedno stanowisko dla
trzech uczniow), wyposazone w: przyrzqdy kontrolno-pomiarowe, przyrzqdy do trasowania,
narzqdzia, elektronarzqdzia i sprzqt do wykonywania prac posadzkarskich i okladzinowych
oraz instrukcje producentow, katalogi, instrukcje obslugi maszyn i urzqdzen, tablice
poglqdowe, wzorniki.
Ksztalcenie praktyczne moze odbywaC siq w: pracowniach i warsztatach szkolnych,
plac6wkachksztalcenia ustawicznego, placowkach ksztalcenia praktycznego oraz podmiotach
stanowiqcych potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentow szkbl ksztalcqcych w zawodzie.
Symbol cyfrowy:
Kwalifikacia:

712905

K1 Montaz svstem6w suchei zabudowv

K2 Wvkonvwanie rob6t malarsko-tapeciarskich
K3 Wvkonvwanie rob6t posadzkarsko-okladzinowvch
I

I

Przedmiot

LP.
+

1. Dokumentacja technicma

I

Liczba godzin
Razem
liczba godz.

I stopieti

I1 stopieb

I11 stopieb

4 tygodnie

4 tygodnie

4 tygodnie

48

32

28

108

88

104

88

280

2

Technologia

3

Podstawy dzialalnogci
zawodowej

16

16

4

Jqzyk obcy zawodowy

4

4

5'

Godziny do dyspozycji
wychowawcy

Razem

4

4

4

12

140

140

140

420

244

Nazwa
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1) przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce ochrony
przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
2) przestrzega zasad kultury i etyki
3) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadan;
4) jest otwarty na zmiany;
5) aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnoici zawodowe;
6) potrafi ponosiC odpowiedzialnoSC za podejmowane dzialania;
7) wspolpracuje w zespole.
8) przestrzega zasad sporzqdzania rysunkow budowlanych;
9) wykonuje szkice robocze;
10) rozroinia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie;
11) rozrbinia przyrzqdy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych;
12) przestrzega zasad wykonywania pomiar6w zwiqzanych z robotami budowlanymi;
13) stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadan.
14) poshguje siq dokumentacjq projektowg specyfiacjami technicmymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, nornnmi, katalogami oraz instrukcjami dotyczqcymi montaiu Scian
dzialowych, sufitow podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej
zabudowy;
15) sporzqdza przedmiar robot montaiu Scian dzialowych, sufit6w podwieszanych oraz obudowy
konstrukcji dachowych w systernie suchej zabudowy oraz kalkuluje ich koszty;
16) wyznacza miejsca montazu elementow suchej zabudowy;
17) wykonuje obmiar robot zwiqzanych z montaiem Scian dzialowych, sufitow podwieszanych oraz
obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy oraz sporzqdza rozliczenie tych
robot
18) poshguje siq dokumentacjq projektowg specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczqcymi montazu okladzin
Sciennych i plyt podlogowych;
19) sporzqdza przedmiar robot montaiu okladzin Sciennych i plyt podlogowych w systemie suchej
zabudowy oraz kalkuluje ich koszty;
20) wyznacza miejsca montaiu elementow okladzin Sciennych i plyt podlogowych w systemie
suchej zabudowy;
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20) wykonuje obmiar robot zwivanych z montazem okladzin Sciennych i plyt podlogowych w
systemie suchej zabudowy i sporzqdza rozliczenie tych robot.
21) posluguje siq dokumentacjq projektowg specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, normami, kataloganli oraz instrukcjami dotyczqcymi wykonania robot
malarskich;
22) sporzqdza przedmiar robot malarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
23) wykonuje obmiar robot malarskich i sporzqdza ich rozliczenie.
24) posluguje siq dokumentacjq projektowg specyfikacjami technicmymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, normami, katalogarni oraz instrukcjami dotyczqcymi wykonywania robot
tapeciarskich;
25) sporzqdza przedmiar robot tapeciarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;

245

246

247

248

249

250

251

252

Z E S P O ~S Z K O ~RZEMIESLNICZYCH
OSRODEK DOKSZTA~CANIA IDOSKONALENIA ZAWODOWEGO

W SZCZECINIE

DOKUMENTACJA PEDAGOGICZNA
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Opracowano na podstawie:
rozporzqdzenia MEN z dnia 23 grudnia 2011 roku, w sprawie klasyfikacji zawod6w
szkolnictwa zawodowego (Dz.U.2012 poz. 7 z dnia 3 stycznia 2012r)
rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie ramowych plan6w
nauuania w szkolach publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204 z dnia 22 lutego 2012r.)
rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie podstawy programowej
ksztalcenia w zawodach (Dz.U. 2012 poz. 184 z dnia 7 lutego 2012r.)

Opracowano w OSrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkol
i Placbwek Ksztalcenia Zawodowego w Zielonej Gbrze zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej ksztaicenia
w zawodach w oparciu o program nauczania programu 714[03]/ZSZ/MENiS/2002.08.26
dla
zasadniczej szkoly zawodowej w zawodzie lakiemik.
Autorzy programu:

- mgr ini. Leszek Jastrubczak

- mgr ini. Mariola Kostrzewska

- mgr Slawomir Tomczuk
- mgr Edyta Halijasz-Tomczuk
- mgr Rafal Wojcicki
1
2.
3.

TYP PROGRAMU: PRZEDMIOTOWY
RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY
PODSTAWY PRAWNE KSZTAICENIA ZAWODOWEGO

Dostosowany do potrzeb ksztalcenia mlodocianych pracownik6w z teoretycznych
przedmiot6w zawodowych na kursach zawodowych stopnia I,11, I11 w OSrodku
Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie w zawodzie LAKIERNIK 713201
Nr programu: 713201 I ODiDZ 1 SZ 1 2012

Wchodzi w zycie sukcesywnie z dniem 01 w d n i a 2012 r,

,Program powstal na podstawie przykladowego programu nauczania zamieszczonego na
stronie internetowej Krajowego OSrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej http://www. koweziu.edu.pl".

254

Celem ksztalcenia zawodowego jest przygotowanie uczqcych siq do zycia w warunkach
wsp6lczesnego Swiata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na
zmieniajqcym siq rynku pracy.
Zadania szkoly i innych podmiot6w prowadzqcych ksztalcenie zawodowe oraz spos6b ich
realizacji sq uwarunkowane zmianami zachodqcymi w otoczeniu gospodarczo-spolecznym,
na kt6re wplywajq w szczeg6lnoSci: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja
proces6w gospodarczych i spolecznych, rosnqcy udzial handlu miqdzynarodowego,
mobilnoSC geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a takze wzrost oczekiwah
pracodawcdw w zakresie poziomu wiedzy i umiejqtnoSci pracownikow.
W procesie ksztalcenia zawodowego w a h e jest integrowanie i korelowanie ksztalcenia
og6lnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie
ksztalcenia ogblnego, z uwzglqdnieniem nizszych etap6w edukacyjnych. Odpowiedni poziom
wiedzy og6lnej powivanej z wiedzq zawodowq przyczyni siq do podniesienia poziomu
umiejqtnoici zawodowych absolwent6w szk61 ksztalcqcych w zawodach, a tym samym
zapewni im mozliwoSC sprostania wyzwaniom zmieniajqcego siq rynku pracy.
W procesie ksztalcenia zawodowego sq podejmowane dzialania wspomagajqce rozw6j
kaidego uczqcego siq, stosownie do jego potrzeb i mozliwoSci, ze szczeg6lnym
uwzglqdnieniem indywidualnych Sciezek edukacji i kariery, mozliwoSci podnoszenia
poziomu wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu
kol'lczeniu nauki.
Elastycznemu reagowaiiiu systemu ksztalcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego
otwartoSci na uczenie siq przez cale zycie oraz mobilnoici edukacyjnej i zawodowej
absolwent6w ma sluzyC wyodrqbnienie kwalifikacji w ramach poszczeg6lnych zawod6w
wpisanych do klasyfikacji zawod6w szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTALCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoly ksztalcqcej w zawodzie lakiernik powinien by6 przygotowany do
wykonywania nastqpujqcych zadab zawodowych:
1) przygotowania powierzchni do naniesienia powlok lakierniczych;
2) nanoszenia powlok lakierniczych;

3) wykonania renowacji powierzchni lakierowanej.
2. EFEKTY KSZTALCENIA

Do wykonywania wyzej wymienionych zadari zawodowych niezbqdne jest osiqgniqcie
zakladanych efekt6w ksztalcenia, na kt6re skladajq siq:
3
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1) efekty ksztatcenia wspblne dla wszystkich zawoddw;
(BHP). Bezpieczenstwo i higiena pracy
Uczen:
1) rozrbinia pojqcia zwiqzane z bezpieczenstwem i higienq pracy, ochronq przeciwpozarowa,
oclronq Srodowiska i ergonomisl;
2) rozroinia zadania i uprawnienia instytucji oraz sluzb dzialajqcych w zakresie ochrony
pracy i ochrony Srodowiska w Polsce;
3) okreSla prawa i obowiqzki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy;

4) przewiduje zagrozenia dla zdrowia i zycia czlowieka oraz mienia i Srodowiska zwiqzane z
wykonywaniem zadah zawodowych;
5) okreSla zagrozenia zwiqzane z wystqpowaniem szkodliwych czynnikdw w Srodowisku
pracy;

6) okreSla skutki oddzialywania czynnik6w szkodliwych na organizm czlowieka;

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiqzujqcymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
8) stosuje Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadah
zawodowych;
9) przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce
ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;

10) udziela pienvszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrozenia zdrowia i zycia.
(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej
Uczen:
1) stosuje pojqcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczqce ochrony danych osobowych oraz
przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

3) stosuje przepisy prawa dotyczqce prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej;
4) rozroznia przedsiqbiorstwa i instytucje wystqpujqce w branzy i powiqzania miqdzy nimi;
5) analizuje dzialania prowadzone przez przedsiqbiorstwa funkcjonujqce w braniy;
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6) inicjuje wsp6lne przedsiqwziqcia z r6znymi przedsiqbiorstwami z branzy;
7) przygotowuje dokumentacjq niezbqdnq do uruchomienia i prowadzenia dzialalnoici
gospodarczej;

8) prowadzi korespondencjq zwiqzanq z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej;
9) obsluguje urzqdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagajqce
prowadzenie dzialalnoici gospodarczej;
10) planuje i podejmuje dzialania marketingowe prowadzonej dzialalnoici gospodarczej;
11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzialalnoici gospodarczej.

(JOZ). Jqzyk obcy ukierunkowany zawodowo
Uczen:
1) posluguje siq zasobem Srodk6w jqzykowych (leksykalnych, gramatycznych,
ortograficmych oraz fonetycznych), umozliwiajqcych realizacjq zadan zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotyczqce wykonywania typowych czynnoici zawodowych
artykulowane powoli i wyrainie, w standardowej odmianie jqzyka;
3) analizuje i interpretuje kr6tkie teksty pisemne dotyczqce wykonywania typowych
czynnoici zawodowych;

4) formuluje kr6tkie i zrozumiale wypowiedzi oraz teksty pisemne umozliwiajqce
komunikowanie siq w Srodowisku pracy;
5) korzysta z obcojqzycznych ir6del informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i spoleczne
Uczen:

1) przestrzega zasad kultury i etyki;
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadah;

3) przewiduje skutki podejmowanych dzialah;
4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radzid sobie ze stresem;
6) aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnoici zawodowe;
7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

8) potrafi ponosid odpowiedzialnoSd za podejmowane dzialania;
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9) potrafi negocjowat warunki porozumien;
10) wsp6lpracuje w zespole.
2) efekty ksztalcenia wspdlne dla zawoddw w ramach obszaru mechanicznego i gdrniczohutniczego, stanowiqce podbudowe do ksztalcenia w zawodzie lub grupie zawoddw
PKZ(M. a);
PKZ(M.a) UmiejqtnoSci stanowiqce podbudowq do ksztalcenia w zawodach: mechanikoperator pojazd6w i maszyn rolniczych, zegarmistrz, optyk-mechanik, mechanik precyzyjny,
mechanik automatyki przemyslowej i urzqdzen precyzyjnych, mechanik-monter maszyn i
urzqdzen, mechanik pojazd6w samochodowych, operator obrabiarek skrawajqcych, Slusarz,
kowal, monter kadlub6w okrqtowych, blacharz samochodowy, blacharz, lakiernik, technik
optyk, technik mechanik lotniczy, technik mechanik okrqtowy, technik budownictwa
okqtowego, technik pojazdow samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa, technik
mechanik, monter mechatronik, elektromechanik pojazd6w samochodowych, technik
mechatronik, technik transportu drogowego, technik energetyk, modelarz odlewniczy, technik
wiertnik, technik g6rnictwa podziemnego, technik g6rnictwa otworowego, technik g6rnictwa
odkrywkowego, technik przer6bki kopalin stdych, technik odlewnik, technik hutnik, operator
maszyn i urzqdzen odlewniczych, operator maszyn i urzqdzen metalurgicznych, operator
maszyn i urzqdzen do obrdbki plastycznej, operator maszyn i urzqdzen do przetworstwa
tworzyw sztucznych, zlotnik-jubiler
Uczen:
1) przestrzega zasad sporzqdzania rysunku technicznego maszynowego;
2) sporzqdza szkice czqSci maszyn;

3) sporzqdza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;
4) rozr6inia czqSci maszyn i urzqdzen;
5) rozr6inia rodzaje polqczen;
6) przestrzega zasad tolerancji i pasowah;

7) rozrbinia materialy konstrukcyjne i eksploatacyjne;

8) rozroinia Srodki transportu wewnqtrznego;
9) dobiera sposoby transportu i skladowania materialow;

10) rozpoznaje rodzaje korozji oraz okreSla sposoby ochrony przed korozja;
11) rozrbbiia techniki i nietody wytwarzania czqSci maszyn i urzqdzen;
12) rozroinia maszyny, urzqdzenia i narzqdzia do obr6bki rqcznej i maszynowej;
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13) rozr6znia przyrzqdy pomiarowe stosowane podczas obr6bki rqcznej i maszynowej;
14) wykonuje pomiary warsztatowe;

15) rozr6znia metody kontroli jakoSci wykonanych prac;
16) okreSla budowq oraz przestrzega zasad dzialania maszyn i urzqdzen;
17) posluguje siq dokumentacjq technicznq maszyn i urzqdzen oraz przestrzega norm
dotyczqcych rysunku technicznego, czqSci maszyn, material6w konstrukcyjnych i
eksploatacyjnych;
18) stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadak
3) efekty ksztalcenia wEaSciwe dla kwalzjikacji wyodrgbnionej w zawodzie lakiernik opisane
w czgici 11:
M.28. Wykonywanie prac lakierniczych

1. Przygotowanie powierzchni do nanoszenia powlok lakierniczych
Uczen:
1) rozpoznaje uszkodzenia i wady powlok lakierniczych;
2) dobiera narzqdzia i urzqdzenia do przygotowania powierzchni;
3) oczyszcza powierzchniq z zanieczyszczen przed lakierowaniem;

4) okreSla sposoby zabezpieczania powierzchni przed korozja;
5) oczyszcza powierzchnie z powlok lakierniczych;
6) rozr6inia materialy wypelniaj qce;

7) przygotowuje materialy wypelniajqce do nalozenia na powierzchniq;
8) nanosi materialy wypelniajqce na powierzchniq;

9) dobiera materialy Scierne;
10) szlifuje material wypelniajqcy, wyr6wnujqc powierzchniq;
11) rozr6inia rodzaj e material6w odtluszczajqcych;
12) oczyszcza i odtluszcza przygotowywanq powierzchniq;
13) wykonuje konserwacjq i renowacjq powlok lakierniczych.
2. Przygotowanie powlok lakierniczych
Uczen:
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1) rozroznia powloki lakiernicze;
2) dobiera kolor powloki lakierniczej;
3) okreSla sposob pomiaru lepkoSci materialow lakierniczych;
4) wykonuje pomiary lepkoSci materialow lakierniczych.
3. Nanoszeilie powlok lakierniczych
Uczen:
1) rozroinia pistolety lakiernicze;
2) obsluguje pistolety lakiernicze;
3) uzytkuje kabiny lakiernicze i urzqdzenia pomocnicze;

4) dobiera i stosuje techniki nakladania powlok lakierniczych;

5) ocenia jakoSC wykonanej powloki lakierniczej.
3. WARUNKI REALIZACJI KSZTALCENIA W ZAWODZIE
Szkola podejmujqca ksztalcenie w zawodzie lakiernik powinna posiadaC nastqpujqce
pomieszczenia dydaktyczne:
1) pracowniq rysunku technicznego, wyposaionq w: staiiowisko komputerowe dla
nauczyciela podlqczone do sieci lokalnej z dostqpem do Internetu, z drukarka, ze skanerem
oraz z projektorem multimedialnyrn, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego
ucznia), wszystkie komputery podlqczone do sieci lokalnej z dostqpem do Internetu, pakiet
programow biurowych, program do wykonywania rysunku technicznego, pomoce
dydaktyczne do ksztaltowania wyobraini przestrzennej, modele nadwozi samochodowych,
normy dotyczqce zasad wykonywania rysunku technicmego, dokumentacje nadwozi
sarnochodowych;
2) pracowniq technologii, wyposazonq w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z
dostqpem do Internetu, z drukarka, ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym, prdbki
spoiw i powlok lakierniczych, przyrzqdy do pomiaru gruboici powlok lakierniczych,
przyrzqdy do pomiaru twardoici, higrometry, przyrzqdy do pomiaru lepkoSci, przyrzqd do
pomiaru elastycznoSci, manometry, modele urzqdzen lakierniczych, przykladowe
dok~mentacjetechnologicme, normy oraz instrukcje dotyczqce obslugi maszyn i urzqdzen
lakierniczych, katalogi produktow lakierniczych;
3) warsztaty szkolne, w ktorych powinny by6 zorganizowane nastqpujqce stanowiska:
a) stanowiska do przygotowania powierzchni do lakierowania (jedno stanowisko dla
dziesiqciu uczniow), wyposazone w: przyrzqdy pomiarowe, narzqdzia Slusarskie, szczotki
druciane, szlifierki, urzqdzenia do czyszczenia powierzchni metodq strumieniowo-Sciernq,
8
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palnik do czyszczenia plomieniowego, urzqdzenia do chemicznego czyszczenia powierzchni,
przyrzqdy do nakladania zabezpieczeli antykorozyjnych, narzqdzia i materialy do polerowania
i konsenvacji powlok, katalogi i cenniki wyrob6w lakierowych,
b) stanowiska do lakierownia (jedno stanowisko dla szeiciu ucznibw), wyposaione w: kabinq
lakiernicza, przyrzqdy poniiarowe, stojaki do lakierownia, pistolety natryskowe
pneumatyczne, hydrodynamiczne i elektrostatyczne, narzqdzia do malowania rqcznego,
narzqdzia i sprzqt do mieszania i filtrowania lakierbw, ekran do pr6bnego malowania,
szlifierki, polerki, urzqdzenia do pomiaru lepkogci, myjkq do pistolet6w natryskowych,
urzqdzenie do piaskowania, promienniki i suszarki.
Ksztalcenie praktyczne moze odbywad siq w: pracowniach i warsztatach szkolnych,
placowkach ksztalcenia ustawicznego, plac6wkach ksztalcenia praktycznego oraz podmiotach
stanowiqcych potencjalne miejsce zatrudnienia absolwent6w szk6l ksztalcqcych w zawodzie.

4. Minimalna liczba godzin ksztalcenia zawodowego
Lp.

Przedmioty
o bowiqzujqce

zawodowe

l stopieri

II stopieri

Ill stopieri

4 tyg*

4 tyg.

4 tyg*

godzin

Razem
liczba

na kursach zawodowych
1.

Chemia z materiatoznawstwem

44

----

-----

44

2.

Maszyny elektryczne

32

----

-----

32

3.

Podstawy techniki

----

36

24

60

4.

Technologia lakierowania

60

100

92

252

-----

-----

16

16

-----

-----

4

4

4

4

4

12

140

140

140

420

5.

6.
7.

Podstawy dziatalnoici
zawodowej
Jqzyk obcy zawodowy
Godziny do dyspozycji
wychowawcy
Razem godzin
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1.Chemia z materia#oznawstwem
Nr
TreSci programowe
dziaiu

Efekty ksztatcenia z podstawy programowej

Liczba
godzin dla
l stopnia

I

II

Ill

Organizacja zajqC w
pracowni chemicznomateria~oznawczej

Metale i ich stopy

Procesy
elektrochemiczne

1) przewiduje zagroienia dla zdrowia i iycia
czlowieka oraz mienia i Srodowiska zwiqzane
z wykonywaniem zadah zawodowych;
2) okreSla zagroienia zwiqzane
z wystqpowaniem szkodliwych czynnikow
w Srodowisku pracy;
3) okreSla skutki oddzialywania czynnikbw
szkodliwych na organizm czlowieka;
4) organizuje stanowisko pracy zgodnie
z obowiqzujqcymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpoiarowej i ochrony
Srodowiska;
5) rozroinia materialy wypelniajqce;
6) rozrdinia materialy konstrukcyjne
i eksploatacyjne;
7) rozroinia techniki i metody wytwarzania
czqSci maszyn i urzqdzeii;

8) rozpoznaje rodzaje korozji oraz okreSla
sposoby ochrony przed korozja;
13) wykonuje konserwacjq i renowacjq
powlok lakierniczych.
14) rozr6inia techniki i metody wytwarzania
czqSci maszyn i urzqdzen;
15) aktualizuje wiedzq i doskonali
umiejqtnoici zawodowe;
16) rozr6inia powloki lakiernicze;
17) dobiera i stosuje techniki nakladania
powlok lakierniczych;
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6

6

14

IV

Materiaty lakiernicze i
pomocnicze
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rozr6inia powloki lakiernicze;
18) rozroinia rodzaje materialow
odtluszczajqcych;
19) oczyszcza i odtluszcza przygotowywanq
powierzchni~;
20) wykonuje konserwacje i renowacjq
powlok lakierniczych
21) potrafi ponosiC odpowiedzialno6C za
podejmowane dzialania;
22) dobiera sposoby transportu i skladowania
materialow;
23) rozroznia materialy konstrukcyjne
i eksploatacyjne;
44

24

2.Maszyny elektryczne
Nr

Treici programowe

Efekty ksztatcenia z podstawy programowej

Liczba
godzin dla

dziatu

l stopnia

I

Podstawowe wiadomoici
o pomiarach
elektrycznych.

II

Maszyny i urzqdzenia
elektryczne

1) wykonuje pomiary warsztatowe;
2) okregla skutki oddzialywania czynnik6w
szkodliwych na organizm czlowieka;
3) rozr6inia czqSci maszyn i urzqdzen;
4) rozr6inia maszyny, urzqdzenia i narzedzia
do obrobki rqcmej i maszynowej;
5) okreSla budowe oraz przestrzega zasad
dzialania maszyn i urzqdzen;
6) posluguje siq dokumentacjq technicznq
maszyn i urzqdzen oraz przestrzega norm
dotyczqcych rysunku technicmego, czq6ci
maszyn, materialow konstrukcyjnych
i eksploatacyjnych.
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6

10

Ill

Zastosowanie maszyn i
rzrldzefi elektrycznych i
elektronicznych w
lakiernictwie

7) okreSla budowq oraz przestrzega zasad
dzialania maszyn i urzqdzen;
8) posluguje siq dokumentacjq technicznq
maszyn i urzqdzen oraz przestrzega norm
dotyczqcych rysunku technicznego, czqSci
maszyn, materialow konstrukcyjnych
i eksploatacyjnych;
9) przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieiiy
pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce
ochrony przeciwpozarowej i ochrony
Srodowiska;
10) rozroinia techniki i metody wytwarzania
czqSci maszyn i urzqdzen;
11) rozroznia maszyny, urzqdzenia
i narzqdzia do obrobki rqcznej i maszynowej;
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16

32

3. Podstawy techniki
Nr

Treici programowe

Efekty ksztaicenia z podstawy

Liczba godzin dla II

programowej

stopnia

dziatu
I

Podstawy metrologii

II

Pomiary wielkoSci
liniowych

1) potrafi ponosiC odpowiedzialnoSC
za podejmowane dzialania;
2) rozroinia przyrzqdy pomiarowe
stosowane podczas obrdbki rqcznej
i maszynowej;
3) wykonuje pomiary warsztatowe;
4) rozrdinia metody kontroli jakoSci
wykonanych prac;
5) aktualizuje wiedzq i doskonali
urniejqtnoSci zawodowe;
6) potrafi pones% odpowiedz~noSC
za podejmowane dzialania;
7) rozrdinia przyrzqdy pomiarowe
stosowane podczas obrobki rqcznej
i maszynowej;
8) wykonuje pomiary warsztatowe;
9) rozroinia metody kontroli jakoSci
wykonanych prac;
10) aktualizuje wiedzq i doskonali
umiejqtnoici zawodowe;
11)jest kreatywny i konsekwentny
w realizacji zadah;
12) przewiduje skutki
podejmowanych dzialan;
-

-
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36
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Nr

Treici programowe

Efekty ksztatcenia z podstawy

Liczba godzin dla Ill

programowej

stopnia

dziatu
I

Pomiary wielkoici
fizykochemicznych

II

Pomiary ciinienia i
temperatury

1) potrafi ponosiC odpowiedzialnoSC
za podejmowane dzialania;
2) rozr6inia przyrzqdy pomiarowe
stosowane podczas obr6bki rqcznej
i maszynowej;
3) wykonuje pomiary warsztatowe;
4) rozr6znia metody kontroli jakoSci
wykonanych prac;
5) wykonuje pomiary lepkoici
material6w lakierniczych.
6) aktualizuje wiedzq i doskonali
urniejqtnoici zawodowe;
7) jest kreatywny i konsekwentny
w realizacji zadan;
8) przewiduje skutki podejmowanych
dzialan;

10

9) potrafi ponosiC odpowiedzialnoSC
za podejmowane dzialania;
10) rozr6inia przyrzqdy pomiarowe
stosowane podczas obr6bki rqcznej
i maszynowej;
11) wykonuje pomiary warsztatowe;
12) rozr6inia metody kontroli jakoSci
wykonanych prac;
13) aktualizuje wiedzq i doskoiiali
umiejqtnoSci zawodowe;
14) jest kreatywny i konsekwentny
w realizacji z a d ~ ;
15) przewiduje skutki
podejmowanych dzialan;
24
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4. Technoloqia lakiero wania
Nr

TreSci programowe

Efekty ksztatcenia z podstawy

Liczba godzin dla I

programowej

stopnia

dziatu
I

II

1) rozroinia pojqcia zwiqzane
z bezpieczelistwem i higienq pracy,
ochronq przeciwpozarowa, ochronq
Srodowiska i ergonomia;
2) rozroinia zadania i uprawnienia
instytucji oraz sluzb dzialajqcych
w zakresie ochrony pracy i ochrony
Srodowiska w Polsce;
3) organizuje stanowisko pracy
zgodnie z obowiqzujqcymi
wymaganiami ergonomii, przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpozarowej i ochrony
Srodowiska;
4) stosuje Srodki ochrony
indywidualnej i zbiorowej podczas
wykonywania zadan zawodowych;
5) potrafi ponosiC odpowiedzialnoSC
za podejmowane dzialania;
6) potrafi negocjowaC warunki
porozumien;
Technika przeciwkorozyjna 7) dobiera sposoby transportu
i skladowania materialow;
8) rozpoznaje rodzaje korozji oraz
okreSla sposoby ochrony przed
korozja;
9) rozroinia techniki i metody
wytwarzania czqSci maszyn
i urzqdzeli;
10) oczyszcza powierzchniq
z zanieczyszczen przed
lakierowaniem;
11) okreSla sposoby zabezpieczania
powierzchni przed korozja;
12) dobiera materialy Scieme;
13) wykonuje konserwacjq
i renowacjq powlok lakiemiczych.
14) rozroinia powloki lakiemicze;
15) dobiera kolor powloki
lakierniczej;

Organizacja i zakres prac na
stanowisku lakiernika
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16) rozroznia materialy konstrukcyjne
powierzani do lakierowania i eksploatacyjne;
17) dobiera materialy Scierne;
18) rozpoznaje uszkodzenia i wady
powlok lakierniczych;
19) dobiera narzqdzia i urzqdzenia do
przygotowania powierzchni;
20) oczyszcza powierzchniq
z zanieczyszczen przed
lakierowaniem;
21) stosuje prograrny komputerowe
wspomagajqce wykonywanie zadan.
22) dobiera kolor powloki
lakierniczej;
23) ocenia jakoSd wykonanej powloki
lakierniczej.
Procesy przygotowania

I

I

I
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1

Nr

Tresci programowe

Efekty ksztatcenia z podstawy

Liczba

programowej

godzin dla

dziatu

II stopnia
I

1) rozr6inia materidy konstrukcyjne
eks~lOatac~Jne;
powierzani do lakierowania
2) dobiera materialy Scierne;
3) rozpoznaje uszkodzenia i wady powlok
lakierniczych;
4) dobiera narzqdzia i urzqdzenia do
przygotowania powierzchni;
5) oczyszcza powierzchniq
z zanieczyszczen przed lakierowaniem;
6) rozroinia Srodki transportu
wewnqtrznego;
7) dobiera sposoby transportu
i skladowania material6w;
8) rozroinia metody koiitroli jakoSci
wykonanych prac;
9) okreSla budowq oraz przestrzega zasad
dzialania maszyn i wzqdzen;
10) rozr6inia przedsiqbiorstwa i instylucje
wystqpujqce w branzy i powiqania
miqdzy ninii;
11) okreSla spos6b pomiaru lepkoSci
materialow lakierniczych;
12) wykonuje pomiary lepkoSci
materialow lakierniczych
13) przygotowuje materialy wypelniajqce
do naloienia na powierzchniq;
Procesy przygotowania
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36

II

II

Procesy przygotowania
materialow lakierniczych i
pomocniczych do
nakladania

14) rozroinia materialy konstrukcyjne
i eksploatacYbe;
15) dobiera materialy Scierne;
16) rozpoznaje uszkodzenia i wady
powlok lakierniczych;
17) dobiera narzqdzia i urzqdzenia do
przygotowania powierzchni;
18) oczyszcza powierzchniq
z zanieczyszczeii przed lakierowaniem;
19) rozr6znia Srodki transportu
wewnqtrziiego;
20) dobiera sposoby transportu
i skladowania materialow;
2 1) rozroinia metody kontroli jakoSci
wykonanych prac;
22) okreSla budowq oraz przestrzega zasad
dzialania maszyn i urzqdzen;
23) rozroznia przedsiqbiorstwa i instytucje
wystqpujqce w branzy i powipania
miqdzy nimi;
24) okreSla sposdb pomiaru lepkoSci
materialow lakierniczych;
25) wykonuje pomiary lepkoSci
materialow lakierniczych
26) przewiduje skutki podejmowanych
dzialah;
27) okreSla zagroienia zwiqzane
z wystqpowaniem szkodliwych czynnikow
w Srodowisku pracy;
28) okreila skutki oddzialywania
czynnikow szkodliwych na organizm
czlowieka;
29) organizuje stanowisko pracy zgodnie
z obowiqzujqcymi wymaganiami
ergonomii, przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy, ochrony
przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
30) stosuje Srodki ochrony indywidualnej
i zbiorowej podczas wykonywania zadan
zawodowych;
3 1) szlifuje material wypelniajqcy,
wyrownujqc powierzchniq;
32) rozrbinia rodzaje materialow
odtluszczajqcych;
33) oczyszcza i odtluszcza
przygotowywanq powierzchniq;
34) wykonuje konserwacjq i renowacjq
powlok lakierniczych
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46

III

Techniki wytwarzania
powtok lakierniczych

35) rozpoznaje uszkodzenia i wady
powlok lakierniczych;
36) dobiera narzqdzia i urzqdzenia do
przygotowania powierzchni;
37) oczyszcza powierzchniq
z zanieczyszczen przed lakierowaniem;
38) szlifije material wypelniajqcy,
wyrownujqc powierzchniq;
39) rozroinia rodzaje materialow
odtluszczajqcych;
40) oczyszcza i odtluszcza
przygotowywanq powierzchniq;
4 1) wykonuje konserwacjq i renowacjq
powlok lakierniczych
42) aktualizuje wiedzq i doskonali
umiej qtno6ci zawodowe;
43) przestrzega tajemnicy zawodowej;
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100

Treici programowe

Efekty ksztatcenia z podstawy

Liczba

programowej

godzin dla
Ill stopnia

Techniki wytwarzania
powiok lakierniczych

1) rozpoznaje uszkodzenia i wady powlok
lakiemiczych;
2) dobiera narzqdzia i urzqdzenia do
przygotowania powierzchni;
3) oczyszcza powierzchniq
z zanieczyszczen przed lakierowaniem;
4) szlifuje material wypelniajqcy,
wyr6wnujqc powierzchniq;
5) rozroinia rodzaje materialow
odtluszczajqcych;
6) oczyszcza i odtluszcza
przygotowywanq powierzchniq;
7) wykonuje konserwacjq i renowacjq
powlok lakierniczych
8) aktualizuje wiedzq i doskoilali
umiejqtnoki zawodowe;
9) przestrzega tajemnicy zawodowej;
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II

Ill

Operacje pomocnicze i
10) rozpoznaje uszkodzenia i wady
wykonczeniowe w obrobce ~ o w l o klakiernicz~ch;
11) dobiera narzqdzia i urzqdzenia do
lakierniczej
przygotowania powierzchni;
12) oczyszcza powierzchniq
z zanieczyszczen przed lakierowaniem;
13) szlifuje material wypelniajqcy,
wyr6wnujqc powierzchniq;
14) rozr6inia rodzaje materialow
odtluszczajqcych;
15) oczyszcza i odtluszcza
przygotowywanq powierzchniq;
16) wykonuje konserwacjq i renowacjq
powlok lakierniczych
17) aktualizuje wiedzq i doskonali
urniejqtnoici zawodowe;
18) przestrzega tajemnicy zawodowej
19) stosuje Srodki ochrony indywidualnej
i zbiorowej podczas wykonywania zadaii
zawodowych;
20) przestrzega zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz stosuje przepisy
prawa dotyczqce ochrony
przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
21) rozr6inia powloki lakiernicze;
22) dobiera kolor powloki lakierniczej;
23) nanosi materialy wypelniajqce na
powierzchniq;
Konserwacja powtok
lakierniczych

26

24) wykonuje konserwacjq i renowacjq
powlok lakierniczych.
30

92

RAZEM

271

5.Jezyk obcv zawodo wy

Nr

Treici programowe

Efekty ksztatcenia z podstawy

Liczba godzin dla Ill

programowej

stopnia

dziatu
I

II

Ill

IV

1) posluguje siq zasobem Srodk6w
j ~ z ~ k o w y c(leks~kaln~ch,
h
w zaktadzie lakierniczym
gramatycznych, ortograficznych oraz
fonetycznych), umozliwiajqcych
realizacjq zadan zawodowych;
2)interpretujewypowiedzidotyczqce
Wzaktadzielakierniczym
wykonywania typowych czynnoSci
zawodowych artykulowane powoli
i wyrainie, w standardowej odmianie
j qzyka;
Obstuga klienta w zaktadzie 3) analizuje i interpretuje kr6tkie
teksty pisemne dotyczqce
lakierniczym
wykonywania typowych czynnoSci
zawodowych;
4) formuhje kr6tkie i zrozumiale
Redagowanie tekstow o
wypowiedzi
oraz teksty pisemne
tematyce zawodowej
umozliwiajqce komunikowanie siq
w Srodowisku pracy;
5) korzysta z obcojqzycznych irodel
informacji.
Produ kty wykorzystywane

1

1

1

1

4
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5.Podstawv dziafalnoici zawodowei
Nr

TreSci programowe

Efekty ksztatcenia z podstawy

Liczba godzin dla Ill

programowej

stopnia

dziatu
I

II

Ill

IV

1) stosuje pojqcia z obszaru
funkcjonowania
gospodarki
gospodarki ryr~kowej
rynkowej;
2) stosuje przepisy prawa dotyczqce
Dokumenty dotyczqce
prowadzenia dzialalnoSci
zatrudnienia
gospodarczej;
3) przygotowuje dokumentacjq
niezbqdnq do uruchomienia
i prowadzenia dzialalnoSci
gospodarczej;
4) prowadzi korespondencjq zwiqzanq
z prowadzeniem dzialalnoSci
gospodarczej;
5) obsluguje urzqdzenia biurowe oraz
stosuje programy komputerowe
wspomagajqce prowadzenie
dzialalnoSci gospodarczej;
6 ) stosuje przepisy prawa dotyczqce
Podejmowanie i
prowadzenia
dzialalnoSci
prowadzenie dzia+alno<ci
gospodarczej
gospodarczej
7) przygotowuje dokumentacjq
niezbqdnq do uruchomienia
i prowadzenia dzialalnoSci
gospodarczej;
8) stosuje przepisy prawa pracy,
przepisy prawa dotyczqce ochrony
danych osobowych oraz przepisy
prawa podatkowego i prawa
autorskiego;
9) optymalizuje koszty i przychody
prowadzonej dzialalnoSci
gospodarczej.
Podstawowe pojecia

Prawa i obowiqzki
pracownika i pracodawcy

10) stosuje przepisy prawa pracy,
P ~ Z ~ P ~prawa
SY
dot~czqceochron~
danych osobowych oraz przepisy
prawa podatkowego i prawa
autorskiego;
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2

,

2

2

V

Przedsiqbiorstwa i ich
znaczenie na rynku
ekonomicznym

VI

Zasady funkcjonowania
przedsiqbiorstw
ustugowych

VII

Wspolne przedsiewziqcia z
rbinymi firmami braniy

Vlll

Marketing w firmie

11) rozr6inia przedsiqbiorstwa
i instytucje wystqpujqce w branzy
i powiqania miqdzy nimi;

2

12) analizuje dzialania prowadzone
przez przedsiqbiorstwa funkcjonujqce
w branzy;
13) optymalizuje koszty i przychody
prowadzonej dzialalnoici
gospodarczej.

2

14) inicjuje wsp6lne przedsiqwziqcia
z roinymi przedsiqbiorstwami
z braniy;

2

15) planuje i podejmuje dzialania
marketingowe prowadzonej
dzialalnoici gospodarczej;
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ZESPOL SZKOL RZEMIESLNICZYCH

OSRODEK DOKSZTALCANIA

IDOSKONALENIA ZAWODOWEGO

W SZCZECINIE

DOKUMENTACJA PEDAGOGICZNA
NA KURSY ZAWODOWE I- I1- I11 STOPNIA
W ZAWODZIE:

NR PROGRAMU 713303/ODiDZ/SZ/2012

SZCZECIN 2012 r.
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Opracowano na podstawie:
- rozporzqdzenia MEN z dnia 23 grudnia 2011 roku, w sprawie klasyftkacji zawodow
szkolnictwa zawodowego (Dz.U.2012 poz. 7 z dnia 3 stycznia 2012r)
- rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie ramowych plandw
nauczania w szkolach publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204 z dnia 22 lutego 2012r.)
- rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie podstawy programowej
ksztalcenia
w zawodach (Dz.U. 2012 poz. 184 z dnia 7 lutego 2012r.)

Dostosowany do potrzeb ksztalcenia mlodocianych pracownikdw z teoretycznych
przedmiotow zawodowych na kursach zawodowych stopnia I,11, I11 w Oirodku
Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie w zawodzie KOMINIARZ
Nr programu: 7133031 ODiDZ I SZ I 2012

Wcbodzi w Wycie sukcesywnie z dniem 01 wmeitnia 2012 r.

,,Program powstal na podstawie przykladowego programu nauczania zarnieszczonego
na stronie internetowej Krajowego Oirodka Wspierania Edukacji Zawodowej i
Ustawicznej http://www.koweziu.edu.pl".

-
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Program nauczania realizowany
w OSrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego
w zawodzie

KOMINIARZ 713303
Nr programu:

713303/714[02]/~~~/~~~i~/2002.08.20/~~i~KZ/2012

przedmiotbw zawodowych realizowanych w OSrodku Doksztalcania i Doskonalenia
Zawodowego opracowany w oparciu o program nauczania dla Zasadniczej Szkoly
Zawodowej nr programu

opracowany przez nauczycieli Zespolu Szkdl i Plac6wek Ksztalcenia Zawodowego w
Zielonej G6rze

Typ programu - turnusy zawodowe
Rodzaj programy - liniowy
Autorzy programu - nigr inz. Leszek Jastrubczak

- mgr inz. Mariola Kostrzewska
- mgr Magdalena Kurylo
- inz. Regina Magryn

Wchodzi w iycie sukcesywnie z dniem 01 wrzeinia 2012r.
Opracowano w OSrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szk61 i
Placowek Ksztalcenia Zawodowego w Zielonej G6rze zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie pobstawy programowej ksztakenia
w zawodach w oparciu o program nauczania programu 714[02]/ZSZ/MENiS/2002.08.20
dla zasadniczej szkoly zawodowej w zawodzie kominiarz

Celem ksztakenia zawodowego jest przygotowanie uczqcych siq do iycia w warunkach
wspdlczesnego Swiata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniajqcym
siq rynku pracy.
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Zadania szkoly i innych podmiot6w prowadzqcych ksztalcenie zawodowe oraz spos6b ich realizacji sq
uwarunkowane zmianami zachodzqcymi w otoczeniu gospodarczo-spolecznym, na ktore wplywajq w
szczeg6lnoSci: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja proces6w gospodarczycl~i
spolecznych, rosnqcy udzial handlu miqdzynarodowego, mobilnoSC geograficzna i zawodowa, nowe
techniki i technologie, a takze wzrost oczekiwah pracodawc6w w zakresie poziomu wiedzy i
umiejqtnoici pracownik6w.

W procesie ksztalcenia zawodowego wazne jest integrowanie i korelowanie ksztalcenia og6lnego i
zawodowego, w tyrn doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie ksztalcenia
ogblnego, z uwzglqdnieniem nizszych etap6w edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy og6lnej
powiqzanej z wiedzq zawodowq przyczyni siq do podniesienia poziomu umiejqtno5ci zawodowych
absolwent6w szk61 ksztalcqcych w zawodach, a tym samym zapewni in1 mozliwoSC sprostania
wyzwaniom zmieniajqcego siq rynku pracy.

W procesie ksztalcenia zawodowego sq podejmowane dzialania wspomagajqce rom6j kazdego
uczqcego siq, stosownie do jego potrzeb i mozliwo5ci, ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem
indywidualnych Sciezek edukacji i kariery, mozliwo5ci podnoszenia poziomu wyksztalcenia i
kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu konczeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu ksztalcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartodci
na uczenie siq przez cale iycie oraz mobilnoki edukacyjnej i zawodowej absolwentbw ma shiy6
wyodrqbnienie kwalifikacji w ramach poszczeg6lnych zawod6w wpisanych do klasyfikacji zawod6w
szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTALCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoly ksztalcqcej w zawodzie kominiarz powinien by6 przygotowany do wykonywania
nastqpujqcych zadan zawodowych:
1) wykonywania czynnoSci zwiqzanych z konsenvacjq przewod6w kominowych;
2) wykonywania okresowej kontroli przewodow kominowych;

3) sprawdzania stanu technicznego przewodow kominowych oraz podlqczenia urzqdzeli grzewczych i
wentylacyjnych do przewodow kominowych;

4) sporzqdzania opinii o stanie technicznym przewodbw kominowych.

2. EFEKTY KSZTAECENIA
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Do wykonywania wyzej wymienionego zadania zawodowego niezbqdne jest osiqgniqcie zakladanych
efekt6w ksztalcenia, na kt6re skladajq siq:
1) efekty ksztalcenia wsp6lne dla wszystkich zawod6w;

(BHP). Bezpieczenstwo i higiena pracy

Uczen:
1) rozr6znia pojqcia zwiqzane z bezpieczenstwem i higienqpracy, ochronq przeciwpozarowa, ochronq
Srodowiska i ergonomiq

2) rozrdznia zadania i uprawnienia instytucji oraz s4uzb dzialajqcych w zakresie ochrony pracy i
ochrony Srodowiska w Polsce;
3) okreSla prawa i obowiqzki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;
4) przewiduje zagrozenia dla zdrowia i iycia czlowieka oraz mienia i Srodowiska zwiqzane z
wykonywaniem zadan zawodowych;
5) okreSla zagrozenia zwiqzane z wystqpowaniem szkodliwych czynnik6w w Srodowisku pracy;

6) okreSla skutki oddzialywania czynnikdw szkodliwych na organizm czlowieka;
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiqzujqcymi wymaganiami ergonomii, przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
8) stosuje Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadab zawodowych;
9) przestrzega zasad bezpieczelistwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce ochrony
przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
10) udziela pienvszej pomocy poszkodowanyrn w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrozenia
zdrowia i iycia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzia1alnoici gospodarczej
Uczen:
1) stosuje pojqcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczqce ochrony danych osobowych oraz przepisy
prawa podatkowego i prawa autorskiego;
3) stosuje przepisy prawa dotyczqce prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej;
4) rozr6znia przedsiqbiorstwa i instytucje wystqpujqce w braniy i powiqzania miqdzy nirni;
5) analizuje dzialania prowadzone przez przedsiqbiorstwa funkcjonujqce w braniy;

6) inicjuje wsp6lne przedsiqwziqcia z r6znymi przedsiqbiorstwami z braniy;
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7) przygotowuje dokumentacjq niezbqdnq do uruchomienia i prowadzenia dzialalnoici gospodarczej;
8) prowadzi korespondencjq zwiqzanq z prowadzeniem dzialalnoici gospodarczej;
9) obshguje urzqdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagajqce prowadzenie
dzialalnoici gospodarczej;
10) planuje i podejmuje dzialania marketingowe prowadzonej dzialalnoici gospodarczej;

11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzialalnoici gospodarczej.

(JOZ). Jqzyk obcy ukierunkowany zawodowo

1) poshguje siq zasobem irodkbw jqzykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz
fonetycznych), umozliwiajqcych realizacjq zadan zawodowych;
2) interpretuje wypowiedzi dotyczqce wykonywania typowych czynnogci zawodowych artykulowane
powoli i wyrainie, w standardowej odmianie jqzyka;
3) analizuje i interpretuje krhtkie teksty pisemne dotyczqce wykonywania typowych czynnogci
zawodowych;

4) formuhje krotkie i zrozumiale wypowiedzi oraz teksty pisemne umoiliwiajqce komunikowanie siq
w irodowisku pracy;
5) korzysta z obcojqzycznych irbdel informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i spoteczne

Uczen:
1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadan;
3) przewiduje s k ~ ~ tpodejmowanych
ki
dzialan;

4) jest otwarty na zmiany;
5) potrafi radziC sobie ze stresem;
6) aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnoici zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
8) potrafi ponosiC odpowiedzialnoiC za podejmowane dzialania;
9) potrafi negocjowak warunki porozumien;

10) wspblpracuje w zespole.
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2) efekty ksztalcenia wsp6lne dla zawod6w w ramach obszaru budowlanego, stanowiqce
podbudowe do ksztalcenia w zawodzie lub grupie zawod6w PKZ(B.c) i PKZ(B.d);

PKZ(B.c) UmiejetnoSci stanowiqce podbudowe do ksztalcenia w zawodach: kominiarz, monter
zabudowy i rob6t wykonczeniowych w budownictwie, monter izolacji budowlanych, dekarz, cieila,
betoniarz-zbrojarz, kamieniarz, zdun, murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanych, technik
renowacji element6w architektury, technik budownictwa, technik dr6g i most6w kolejowych, monter
systembw rurociqgowych, moi~ternawierzchni kolejowej, technik drogownictwa

Uczeli:
1) rozpomaje rodzaje i elementy obiekt6w budowlanych;
2) rozr6znia konstrukcje obiekt6w budowlanych i technologie ich wykonania;
3) rozr6znia rodzaje i elementy instalacji budowlanych;

4) rozpoznaje materialy budowlane i okreila ich zastosowanie;
5) przestrzega zasad sporzqdzania rysunk6w budowlanych;

6) wykonuje szkice robocze;
7) rozr6znia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie;

8) rozrdznia przyrzqdy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych;

9) przestrzega zasad wykonywania pomiar6w zwiqzanych z robotami budowlanymi;
10) rozpomaje elementy zagospodarowania terenu budowy;
11) rozr6znia Srodki transportu stosowane w budownictwie;
12) przestrzega zasad transportu i skladowania material6w budowlanych;
13) rozr6znia rodzaje rusztowari oraz przestrzega zasad ich montazu, uzytkowania i demontazu;
14) stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadan.

PKZ(B.d) Umiejetnobci stanowiqce podbudowe do ksztalcenia w zawodach: kominiarz, zdun

Uczeri:
1) rozr6znia rodzaje paliw i okreila ich wlaiciwoSci;

2) wyjainia procesy zachodzqce podczas spalania paliw;

281

3) przestrzega zasad sporzqdzania bilansu powietrza w pomieszczeniach;
4) rozroznia rodzaje przewodow kominowych w obiektach budowlanych;

5) stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadan.

3) efekty ksztalcenia wlaiciwe dla kwalifikacji wyodrebnionej w zawodzie kominiarz opisane w
czqici 11:

B.4. Wykonywanie rob6t kominiarskich

1. Konserwacja przewodbw kominowych

Uczen:
1) rozroznia konstrukcje kominow;

2) rozroznia rodzaje urzqdzen grzewczych oraz okreila sposoby ich podlqczania do przewodow
kominowych;
3) rozroinia nasady kominowe i urzqdzenia pomocnicze;
4) poshguje siq dokumentacjq obiektow budowlanych oraz normami i instrukcjami dotyczqcymi
konserwacji przewod6w kominowych;
5) stosuje przepisy prawa dotyczqce konsenvacji przewodow kominowych;
6) dobiera materiaiy, narzqdzia i sprzqt do wykonywania czynnoici zwiqzanych z konsenvacjq
przewodow kominowych;

7) sporzqdza przedmiar robot i kalkulacjq kosztbw zwiqzanych z konsenvacjq przewoddw
kominowych i komin6w;
8) sprawdza stan technicmy przewodow kominowych;
9) udraznia i uszczelnia przewody kominowe;

10) czyici przewody kominowe oraz urzqdzenia grzewcze na paliwo stale;
1 1) sprawdza ciqg w przewodach kominowych;
12) ocenia jakoiC robot zwiqzanych z konsenvacjq przewoddw kominowych;
13) sporzqdza opinie dotyczqce stanu technicznego przewodow kominowych oraz urzqdzeri
grzewczych;
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14) wykonuje obmiar rob6t zwiqzanych z konsenvacjqprzewod6w kominowych i sporzqdza
rozliczenie tych rob6t.

2. Kontrolowanie stanu technicmego przewod6w kominowych oraz podlqczen urzqdzen grzewczych i
urzqdzeri wentylacyjnych

Uczen:
1) poshguje siq dokumentacjq obiekt6w budowlanych oraz normami i instrukcjami dotyczqcymi
kontroli stanu technicznego przewod6w kominowych oraz podlqczen urzqdzeri grzewczych i
wentylacyjnych;
2) stosuje przepisy prawa dotyczqce wykonywania kontroli przewod6w kominowych oraz podlqczen
urzqdzeli grzewczych i urzqdzeri wentylacyjnych;
3) dobiera narzqdzia i sprzqt do badania stanu technicznego przewod6w kominowych i przewod6w
grzewczych oraz podlqczen urzqdzen grzewczych, urzqdzen wentylacyjnych i urzqdzen
pomocniczych;
4) sporzqdza przedmiar rob6t oraz kalkulacjq koszt6w zwiqzanych z kontrolq stanu technicznego
przewod6w kominowych oraz podlqczen urzqdzeh grzewczych i urzqdzen wentylacyjnych;

5) sprawdza droznoSC przewod6w kominowych;
6) sprawdza szczelnoSC przewod6w kominowych;

7) wykonuje pomiary ciqgu w przewodach kominowych;
8) sprawdza sprawnoSC system6w wentylacyjnych w pomieszczeniach;

9) ustala przyczyny niedostatecmego ciqgu kominowego oraz wadliwego funkcjonowania przewod6w
kominowych;
10) ocenia stan przewod6w kominowych oraz urzqdzen grzewczych pod wzglqdem bezpieczenstwa
pozarowego;
11) ocenia stan techniczny urzqdzen pomocniczych stosowanych podczas prac kominiarskich;
12) sprawdza zgodnoSC wykonania przewod6w kominowych w now0 wybudowanych obiektach
budowlanych z projektem, nonnami oraz warunkami technicmymi wykonania i odbioru rob6t;

,

13) okreSla mozliwoSC przylqczenia urzqdzen grzewczych i urzqdzen wentylacyjnych do przewod6w
kominowych;
14) prowadzi dokumentacjq wykonanej kontroli przewod6w kominowych i podlqczen urzqdzeli
grzewczych i urzqdzen wentylacyjnych oraz sporzqdza opinie kominiarskie;

15) wykonuje inwentaryzacjq przewod6w kominowych;
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16) wykonuje obmiar robdt zwiqzanych z kontrolq stanu technicznego przewodow kominowych oraz
podlqczen urzqdzen grzewczych i urzqdzen wentylacyjnych oraz sporzqdza rozliczenie tych robbt.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTALCENIA W ZAWODZIE

Szkola podejmujqca ksztakenie w zawodzie kominiarz powinna posiadak nastqpujqce pomieszczenia
dydaktycme:
1) pracowniq technologicznq, wyposazonq w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostqpem do
Internetu, z drukarkq, ze skanerem i z projektorem multimedialnym oraz z pakietem programow
biurowych, programem do tworzenia prezentacji i grafiki; przykladowe dokumentacje
architektonicno-budowlane, ekspertyzy i opinie kominiarskie, normy dotyczqce prowadzenia robot
kominiarskich; aprobaty techniczne, certyfikaty jakoici materialow budowlanych; modele i rysunki
konstrukcji budowlanych i ich elementow oraz urzqdzen grzewczych; probki i katalogi materialow
budowlanych; plansze, filmy instruktazowe i instrukcje technologiczne dotyczqce robbt
kominiarskich; narzqdzia i sprzqt do wykonywana robdt kominiarskich; zestaw przepisow prawa
dotyczqcych robot kominiarskich;

2) pracowniq rysunku technicznego, wyposaionq w: stanowisko dla nauczyciela z dostqpem do
Intemetu z projektorem multimedialnyrn, pakiet programow biurowych, program do wykonywania
rysunkow technicznych, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) z dostqpem
do Internetu, pakiet programow biurowych, program do wykonywania rysunkow technicmych,
drukarki, skanery (po jednym urzqdzeniu na cztery stanowiska); wzory znormalizowanego pisma,
modele bryl i figur geometrycznych, przybory rysunkowe, rysunki elementow budowlanych,
dokumentacje architektoniczno-budowlane, rysunki inwentaryzacyjne, normy dotyczqce,zasad
wykonywania rysunkow;
3) warsztaty szkolne, w ktorych powinny by6 zorganizowane nastqpujqce stanowiska:
a) stanowiska z urzqdzeniami grzewczymi podlqczonymi do przewodow korninowych (jedno
stanowisko dla dw6ch uczniow), wyposazone w: narzqdzia i sprzqt do konsenvacji przewodow
kominowych oraz urzqdzen grzewczych wraz z przylqczami, przyrzqdy pomiarowe, instrukcje obslugi
urzqdzen oraz Srodki ochrony indywidualnej,
b) stanowiska z kominem (jedno stanowisko dla dw6ch uczniow), wyposazone w: narzqdzia i sprzqt
do konsenvacji kominow, przyrzsldy pomiarowe, instrukcje obslugi urzqdzen oraz Srodki ochrony
indywidualnej.
Ksztalcenie praktyczne moze odbywak siq w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placowkach
ksztalcenia ustawicznego, placdwkach ksztalcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiqcych
potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentow szkdl ksztalcqcych w zawodzie.

Warunki realizacji ksztalcenia w zawodzie Szkola podejmujqca ksztalcenie w zawodzie kominiarz powinna posiadak nastqpujqce pomieszczenia
dydaktycme:

1) pracowniq technologicznq, wyposazonq w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostqpem do
Internetu, z drukarkq, ze skaneicm i z projektorem multimedialnym oraz z pakietem programow
biurowych, programem do tworzenia prezentacji i grafiki; przykladowe dokurnentacje
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architektonicmo-budowlane, ekspertyzy i opinie kominiarskie, normy dotyczqce prowadzenia robot
kominiarskich; aprobaty techniczne, certyfikaty jakoici materialow budowlanych; modele i rysunki
konstrukcji budowlanych i ich elementow oraz urzqdzen grzewczych; pr6bki i katalogi materialow
budowlanych; plansze, filmy instruktaiowe i instrukcje technologiczne dotyczqce robot
kominiarskich; narzqdzia i sprzqt do wykonywana robot kominiarskich; zestaw przepisow prawa
dotyczqcych robot kominiarskich;
2) pracowniq rysunku technicznego, wyposazonq w: stanowisko dla nauczyciela z dostqpem do
hternetu z projektorem multimedialnym, paluet programow biurowych, program do wykonywania
rysunkow technicznych, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) z dostqpem
do Internetu, pakiet program6w biurowych, program do wykonywania rysunkow technicmych,
drukarki, skanery (po jednym urzqdzeniu na cztery stanowiska); wzory znormalizowanego pisma,
modele bryl i figur geometrycznych, przybory rysunkowe, rysunki elementow budowlanych,
dokumentacje architektonicmo-budowlane, rysunki inwentaryzacyjne, normy dotyczqce zasad
wykonywania rysunk6w;
3) warsztaty szkolne, w kt6rych powinny by6 zorganizowane nastqpujqce stanowiska:

a) stanowiska z urzqdzeniami grzewczymi podlqczonymi do przewod6w kominowych (jedno
stanowisko dla dw6ch uczniow), wyposazone w: narzqdzia i sprzqt do konsenvacji przewod6w
kominowych oraz urzqdzen grzewczych wraz z przylqczami, przyrzqdy pomiarowe, instrukcje obslugi
urzqdzen oraz 8rodki ochrony indywidualnej,
b) stanowiska z kominem (jedno stanowisko dla dw6ch uczni6w), wyposaione w: narzqdzia i sprzqt
do konsenvacji kominow, przyrzqdy pomiarowe, instrukcje obshgi urzqdzen oraz 8rodki ochrony
indywidualnej .

Ksztalcenie praktyczne moie odbywaC siq w: pracowniach i warsztatach szkolnych, plac6wkach
ksztalcenia ustawicznego, plac6wkach ksztalcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiqcych
potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentdw szkol ksztalcqcych w zawodzie.
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Symbol cyfrowy:

713303

Kwalifikacia: K l

Wykonvwanie rob6t kominiarskich
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1. Rysunek techniczny

Efekty ksztalcenia z podstawy programowej

ra

1) przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce ochrony
przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
2) przestrzega zasad kultury i etyki;
3) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadah;
4) jest otwarty na zrniany;
5) aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnoici zawodowe;
6 ) potrafi ponosiC odpowiedzialnoiC za podejmowane dzialania;
7) wspolpracuje w zespole.
8) przestrzega zasad sporzqdzania rysunkow budowlanych;
9) wykonuje szkice robocze;
lo) ron6Znia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie;
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12) przestrzega zasad wykonywania porniarhw zwiqzanych z robotami budowlanymi;
13) rozpoznaje elementy zagospodarowania terenu budowy;
14) stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadan.
15) stosuie programv komputerowe wspoma~aiacewvkonwanie zadan.
16) sporzqdza opinie dotyczqce stanu technicznego przewodow kominowych oraz urzqdzed
grzewczych;
17) wykonuje obmiar robot zwiqzanych z konserwacjq przewoddw kominowych i sporzqdza
rozliczenie tych robot.
18) poshguje siq dokurnentacjq obiektow budowlanych oraz normami i instrukcjami dotyczqcymi
kontroli stanu technicznego przewodow kominowych oraz podlqczen urzqdzen grzewczych i
wentylacyjnych;
19) stosuje przepisy prawa dotyczqce wykonywania kontroli przewodow kominowych oraz podlqczen
urzqdzen grzewczych i urzqdzen wentylacyjnych;
20) sporzqdza przedmiar robot oraz kalkulacjq koszt15w zwiqzanych z kontrolq stanu technicmego
przewodow kominowych oraz podlqczen urzqdzen grzewczych i urqdzen wentylacyjnych;
2 1) prowadzi dokumentacjq wykonanej kontroli przewodow kominowych i podlqczen urzqdzeh
grzewczych i urzqdzen wentylacyjnych oraz sporzqdza opinie kominiarskie;
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22) wykonuje inwentaryzacje przewodow kominowych;
23) wykonuje obmiar robot zwiqzanych z kontrolq stanu technicmego przewodow kominowych oraz
podfqczen urzqdzen grzewczych i urzqdzen wentylacyjnych oraz sporzqdza rozliczenie tych robot.

2. Podstawy budownictwa
Efekty ksztalcenia z podstawy programowej

0

.3

E

B
0
a
3
s
$
V1

a
0

a

1) przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce ochrony
przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
2) przestrzega zasad kultury i etyki;
3) aktualizuje wiedzq i doskonali umiejetnoici zawodowe;
4) rozpoznaje rodzaje i elementy obiektow budowlanych;
5) rozroinia konstrukcje obiektow budowlanych i technologie ich wykonania;
6) rozroinia rodzaje i elementy instalacji budowlanych;
7) rozpoznaje materialy budowlane i okreila ich zastosowanie;
8) rozroinia Srodki transportu stosowane w budownictwie;
9) przestrzega zasad transportu i skladowania materialow budowlanych;
10) rozroinia rodzaje rusztowan oraz przestrzega zasad ich montaiu, uzytkowania i demontaiu;

3. Technologia
Efekty ksztalcenia z podstawy programowej
1) przewiduje zagrozenia dla zdrowia i @cia czlowieka oraz mienia i Srodowiska zwiqzane z
wykonywaniem zadan zawodowych;
2) okreila zagrozenia zwiqzane z wystqpowaniem szkodliwych czynnikow w Srodowisku pracy;
3) okreSla skutki oddzialywania czynnikow szkodliwych na organizm czlowieka;
4) przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce ochrony
przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
5) przestrzega zasad kultury i etyki;
6) jest otwarty na zmiany;
7) aktualimje wiedzq i doskonali umiejqtnoSci zawodowe;
8) rozroinia rodzaie paliw i okreSla ich wlaiciwoici;
9) wviaSnia procesv zachodzace podczas spalania paliw;
10) przestrzega zasad sporzadzania bilansu vowietrza w vomieszczeniach;
.3
Pa 11) rozroinia rodzaie przewodow kominowvch w obiektach budowlanych;
0
m
0 12) rozroinia konstrukcje kominbw;
13) rozroinia rodzaje urzqdzen grzewczych oraz okreSla sposoby ich podlqczania do przewodow
kominowych;
Q)
.
14) rozrotnia nasady kominowe i urzqdzenia pomocnicze;
15) posluguje siq dokumentacjq obiektow budowlanych oraz normarni i instrukcjami dotyczqcymi
konserwacji przewodow kominowych;
16) stosuje przepisy prawa dotyczqce konserwacji przewodow kominowych;
17) dobiera materialy, narzqdzia i sprzet do wykonywania czynnoSci zwiqzanych z konsenvacjq
przewodow kominowych;
18) sporzqdza przedmiar robot i kalkulacjq kosztow zwiqzanych z konsenvacjq przewodow
kominowych i kominow;
19) sprawdza stan techniczny przewodow kominowych;
20) czyici przewody kominowe oraz urzqdzenia grzewcze na paliwo stale;
21) ocenia jakoiC robot zwiganych z konsenvacjq przewodow kominowych;
22) stosuje przepisy prawa dotyczqce wykonywania kontroli przewodow kominowych oraz podlqczen
urzqdzen grzewczych i urzqdzen wentylacyjnych;
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a.

rozpozna0 podstawowe elementy i uklady elektryczne pojazd6w
samochodowych
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ZESPOL SZKOL RZEMIESLNICZYCH
OSRODEK DOKSTTALCANIA IDOSKONALENIA ZAWODOWEGO

W SZCZECINIE

DOKUMENTACJA PEDAGOGICZNA
NA KURSY ZAWODOWE I- I1 - I11 STOPNIA

W ZAWODZIE:

SAMOCHODOWYCH
NR PROGRAMU 723103/ODiDZ/SZ/2012

SZCZECIN 2012 r.
395

Opracowano na podstawie:
- rozporzqdzenia MEN z dnia 23 grudnia 2011 roku, w sprawie klasyfikacji zawod6w
szkolnictwa zawodowego (Dz.U.2012 poz. 7 z dnia 3 stycznia 2012r)
-

rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie ramowych plan6w nauczania w
szkolach publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204 z dnia 22 lutego 2012r.)

- rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie podstawy prograrnowej
ksztalcenia w zawodach (Dz.U. 2012 poz. 184 z dnia 7 lutego 2012r.)

Zesp6l opracowujqcy:
- MGR JANUSZ KUREK - ODiDZ Olkusz
- MGR INZ. JAN GALICKI - ODiDZ Olkusz
- MGR INZ. JERZY ZAWADA - ODiDZ Olkusz
- INZ. JAN ROW - ODiDZ Olkusz
- INZ. MAkGORZATA NOWORMA - ODiDZ Olkusz
- MGR INZ. PRZEMYWW ROZMIAREK - ODiDZ Mosina

Dostosowany do potrzeb ksztalcenia mlodocianych pracownik6w z teoretycznych
przedmiot6w zawodowych na kursach zawodowych stopnia I,11, I11 w OSrodku Doksztalcania i
Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie w zawodzie MECHANIK POJAZDOW
SAMOCHODOWYCH 723103
Nr programu: 7231031 ODiDZ

I SZ 1 2012

Wchodzi w Wycie sukcesywnie z dniem 01 wmeknia 2012 r.

,,Program powstal na podstawie pmykladowego programu nauczania zamieszczonego na
stronie internetowej Krajowego OSrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej http://www.koweziu.edu.pl".
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Celem ksztalcenia zawodowego jest przygotowanie uczqcych siq do iycia w warunkach
wsp6lczesnego Swiata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na
zmieniajqcym siq rynku pracy.
Zadania szkoly i innych podmiotow prowadzqcych ksztalcenie zawodowe oraz sposob ich
realizacji sq uwarunkowane zmianami zachodzqcymi w otoczeniu gospodarczo-spolecznym, na
kt6re wplywajq w szczeg6lnoSci: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesow
gospodarczych i spolecznych, rosnqcy udzial handlu miqdzynarodowego, mobilnoSC geograficzna
i zawodowa, nowe techniki i technologic, a takze wzrost oczekiwah pracodawcow w zakresie
poziomu wiedzy i umiejqtnogci pracownik6w.
W procesie ksztalcenia zawodowego wazne jest integrowanie i korelowanie ksztalcenia og61nego
i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie ksztalcenia
og61neg0, z uwzglednieniem nizszych etap6w edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy og61nej
powiqzanej z wiedzq zawodowq przyczyni siq do podniesienia poziomu umiejqtnoSci zawodowych
absolwent6w szk6l ksztalcqcych w zawodach, a tym samym zapewni im moiliwoSC sprostania
wyzwaniom zmieniajqcego siq rynku pracy.
W procesie ksztalcenia zawodowego sq podejmowane dzialania wspomagajqce rozw6j kazdego
uczqcego sie, stosownie do jego potrzeb i mozliwoSci, ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem
indywidualnych Scieiek edukacji i kariery, mozliwoSci podnoszenia poziomu wyksztalcenia i
kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu koriczeniu nauki.
Elastycznemu reagowaniu systemu ksztalcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego
otwartoici na uczenie siq przez cale iycie oraz mobilnoSci edukacyjnej i zawodowej absolwentdw
ma sluzyC wyodrqbnienie kwalifikacji w ramach poszczeg6lnych zawoddw wpisanych do
klasyfikacji zawod6w szkolnictwa zawodowego.
I.CELE KSZTAkCENIA
Absolwent szkoly ksztalcqcej w zawodzie mechanik pojazdow samochodowych powinien by6
przygotowany do wykonywania nastqpujqcych zadah zawodowych:
1) uzytkowania pojazd6w samochodowych;
2) diagnozowania pojazd6w samochodowych;
3) naprawiania pojazd6w samochodowych.

2. EFEKTY KSZTAkCENIA
Do wykonywania wyiej wymienionych zadari zawodowych niezbqdne jest osiqgniqcie
zakladanych efektow ksztalcenia, na kt6re skladajq siq:
1) efekty ksztatcenia wspolne dla wszystkichzawodbw
[BHP). Bezpieczeristwo i hisiena p r a q
Uczeri:
1) rozroinia pojecia zwiqzane z bezpieczehstwem i higienq pracy, ochronq przeciwpozarowq,
ochronq Srodowiska i ergonomiq
2) rozr6znia zadania i uprawnienia instytucji oraz sluzb dzialajqcych w zakresie ochrony pracy i
ochrony Srodowiska w Polsce;
3) okreSla prawa i obowiqzki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczehstwa i higieny
PracY;
4) przewiduje zagrozenia dla zdrowia i zycia czlowieka oraz mienia i Srodowiska zwiqzane z
wykonywaniem zadari zawodowych;
5) okreSla zagroienia zwiqzane z wystqpowaniem szkodliwych czynnik6w w Srodowisku pracy;
6) okreSla skutki oddzialywania czynnik6w szkodliwych na organizm czlowieka;
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiqzujqcymi wymaganiami ergonomii, przepisami
bezpieczehstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;

397

8) stosuje Brodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadari zawodowych;
9) przestrzega zasad bezpieczeristwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce
ochrony przeciwpoiarowej i ochrony Srodowiska;
10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrozenia zdrowia i zycia.
(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzialalnoici gospodarczej
Uczeri:
1) stosuje pojecia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczqce ochrony danych osobowych oraz
przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
3) stosuje przepisy prawa dotyczqce prowadzenia dzialalnoici gospodarczej;
4) rozr6znia przedsiqbiorstwa i instytucje wystepujqce w braniy i powiqzania miedzy nimi;
5) analizuje dzialania prowadzone przez przedsiqbiorstwa funkcjonujqce w braniy;
6) inicjuje wsp6lne przedsiewziecia z r6znymi przedsiebiorstwami z braniy;
7) przygotowuje dokumentacjq niezbednq do uruchomienia i prowadzenia dzialalnoici
gospodarczej;
8) prowadzi korespondencje zwiqzanq z prowadzeniem dzialalnoici gospodarczej;
9) obsluguje urzqdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagajqce
prowadzenie dzialalnoici gospodarczej;
10) planuje i podejmuje dzialania marketingowe prowadzonej dzialalnoici gospodarczej;
11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzialalnoici gospodarczej.

LJOZ). Jezvk obcv ukierunkowanv zawodowo
Uczeri:
1) posluguje sie zasobem Srodk6w jezykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych
oraz fonetycznych), umoiliwiajqcych realizacjq zadari zawodowych;
2) interpretuje wypowiedzi dotyczqce wykonywania typowych czynnoici zawodowych
artykulowane powoli i wyrainie, w standardowej odmianie jqzyka;
3) analizuje i interpretuje kr6tkie teksty pisemne dotyczqce wykonywania typowych uynnoBci
zawodowych;
4) formuluje kr6tkie i zrozumiate wypowiedzi oraz teksty pisemne umozliwiajqce komunikowanie
sie w Brodowisku pracy;
5) korzysta z obcojqzycznych ir6del informacji.
[KPS). Kompetencie personalne i spoteczne
Uczeri:
1) przestrzega zasad kultury i etyki;
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadah;
3) przewiduje skutki podejmowanych dzialari;
4) jest otwarty na zmiany;
5) potrafi radziC sobie ze stresem;
6) aktualizuje wiedze i doskonali umiejetnoici zawodowe;
7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
8) potrafi ponosiC odpowiedzialnoBC za podejmowane dzialania;
9) potrafi negocjowaC warunki porozumieh;
10) wsp6lpracuje w zespole.
2) efekty ksztatcenia wsp61ne dla zawodo'w w ramach obszaru elektrycznoeIektmniCznego, stanowiqce podbudowe do ksziakcenia w zawodzie Iub grupie
zawodo'w PKZ(Ea) oraz efekty ksziatcenia wspo'lne dla zawodo'w w ramach obszaru
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mechanicznego i gornikzo-hutniczego, stanowiqce podbudowe do ksztatcenia w
zawodzie lub grupie zawodow PKZ(M.a) i PKZ(M,g);
PKZ(Ea) Umiejetnoici stanowiqce podbudowe do kszetcenia w zawodach: monter
sieci i umqdzen' telekomunikacyjnych, monter mechatronik, monter-elektronik
elektromechanik pojazdow samochodowych, elektromechanik, elektryk, technik
telekomunikacj& technik teleinformat*
technk elektronik, technik awionik, technik
mechatronik technik elektryk technik elektroniki i informatyki medykzneJ mechanik
pojazdo'w samochodowych, technik pojazdow samochodowych, technik automatyk
sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergeefyk transportu szynowego
Uczeri:
1) posluguje siq pojqciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;
2) opisuje zjawiska zwiqzane z prqdem stalym i zmiennym;
3) interpretuje wielkoici fizyczne zwiqzane z prqdem zmiennym;
4) wyznacza wielkoici charakteryzujqce przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(?t+?);
5) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartoici wielkoici elektrycznych w
obwodach elektrycznych i ukladach elektronicznych;
6) rozpoznaje elementy oraz uklady elektryczne i elektroniczne;
7) sporzqdza schematy ideowe i montazowe uklad6w elektrycznych i elektronicznych;
8) rozr6znia parametry element6w oraz uklad6w elektrycznych i elektronicznych;
9) posluguje siq rysunkiem technicznym podczas prac montazowych i instalacyjnych;
10) dobiera narzqdzia i przyrzqdy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montazu
mechanicznego element6w i urzqdzeri elektrycznych i elektronicznych;
11) wykonuje prace z zakresu obr6bki recznej;
12) okreila funkcje element6w i uklad6w elektrycznych i elektronicznych na podstawie
dokumentacji technicznej;
13) wykonuje polqczenia element6w i uklad6w elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie
schemat6w ideowych i montaiowych;
14) dobiera metody i przyrzqdy do pomiaru parametr6w uklad6w elektronicznych i
elektronicznych;
15) wykonuje pomiary wielkoici elektrycznych elementbw, uklad6w elektrycznych i
elektronicznych;
16) przedstawia wyniki pomiar6w i obliczeri w postaci tabel i wykres6w;
17) posluguje siq dokumentacjq techniczn% katalogami i instrukcjami obslugi oraz przestrzega
norm w tym zakresie;
18) stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadari.
PKZ(M.a) Umiejetnoici stanowiqce podbudowe do ksztatcenia w zawodach:
mechanik-operator pojazdo'w i maszyn ro/niczych, zegarmistfrz, optykmechanik,
mechanik precyznny/ mechanik automatyki przemystowej i umqdzeh precyzyjnych,
mechanik-monter maszyn i umqdzeh, mechanik pojazdow sarnochodowych, operator
obrabiarek skrawajqcych, ilusarz, kowa/, monter kadtubo'w okrefowych, blacharz
samochodowy, blacham, lakiernik, technik optyk, technik mechanik Iotniczy/ technik
mechanik okretowy, technik budownictwa okretowego, technik pojazdow
samochodowych, technik mechanizaq7 rolnictwa, technik mechanik, monter
mechatronik, elektromechanik pojazdbw samochodowych, technik mechatronik
technik transportu drogowego, tfechik energefyk; modelan odlewnicz~technik
wiertnik, technik go'rnictwa podziemnego, technik gornictwa otworowego, tfechik
gornictwa odkrywkowego, technik przero'bki kopalin sfatych, technik odlewnik,
technik hutnik operator maszyn i umqdzeh odlewnikzych, operator maszyn i
umqdzen metalurgicznych, operator maszyn i urzqdzen' do obrdbki p1astycmeJ
operator maszyn i urzqdzen do przetw6mtwa tworzyw sztucznych, z/otnik-jubiler
Uczeri:
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1) przestrzega zasad sporzqdzania rysunku technicznego maszynowego;
2) sporzqdza szkice czqici maszyn;
3) sporzqdza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;
4) rozr6znia czeici maszyn i urzqdzeri;
5) rozr6znia rodzaje polqczeri;
6) przestrzega zasad tolerancji i pasowari;
7) rozr6znia materialy konstrukcyjne i eksploatacyjne;
8) rozr6znia irodki transportu wewnetrznego;
9) dobiera sposoby transportu i skladowania material6w;
10) rozpoznaje rodzaje korozji oraz okreila sposoby ochrony przed korozjq
11) rozr6znia techniki i metody wytwarzania czeici maszyn i urzqdzeri;
12) rozr6znia maszyny, urzqdzenia i narzedzia do obr6bki rqcznej i maszynowej;
13) rozr6znia przyrzqdy pomiarowe stosowane podczas obr6bki recznej i maszynowej;
14) wykonuje pomiary warsztatowe;
15) rozr6znia metody kontroli jakoici wykonanych prac;
16) okreila budowe oraz przestrzega zasad dzialania maszyn i urzqdzeri;
17) posluguje sic dokumentacjq technicznq maszyn i urzqdzeri oraz przestrzega norm
dotyczqcych rysunku technicznego, czqici maszyn, material6w konstrukcyjnych i
eksploatacyjnych;
18) stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadari.

PKZ(M.g) Umiejjefnogci stanowiqce podbudowe do ksztaIcenia w zawodach:
mechanik pojazdow samochodowych, technik pojazdo'w samochodowych,
elektmmechanik pojazdbw samochodowych, mechanik-operator pojazdow i maszyn
dnicrych, ttechik mechanizacji dnicfwa
Uueri:
1) wykonuje czynnoici kontrolno-obslugowe pojazd6w;
2) stosuje przepisy prawa dotyczqce ruchu drogowego i kierujqcych pojazdami;
3) przestrzega zasad kierowania pojazdami;
4) wykonuje czynnoici zwiqzane z prowadzeniem i obslugq pojazdu samochodowego w zakresie
niezbednym do uzyskania prawa jazdy kategorii B.
2) efekty ksztakenia w/aSciwe dla kwalifikacji wodtigbnionej w zawodzie
mechanik pojazdow samochodowych:

M.18. Diaclnozowanie i naDrawa ~ o d z e s ~ o l o wi zes~olow ~oiazdow
samochodowvch
1. Diaqnozowanie podzespol6w i zespol6w poiazd6w samochodowvch
Uczeri:
1) przyjmuje pojazd samochodowy do diagnostyki oraz sporzqdza dokumentacjq tego pnyjqcia;
2) przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki;
3) charakteryzuje budowq pojazd6w samochodowych oraz wyjainia zasady dzialania
podzespol6w i zespol6w tych pojazd6w;
4) okregla podzespoly i zespoly pojazdu samochodowego;
5) stosuje narzedzia i przyrzqdy pomiarowe do wykonania diagnostyki pojazd6w
samochodowych;
6) dobiera metody oraz okreila zakres diagnostyki podzespol6w i zespol6w pojazd6w
samochodowych;
7) stosuje programy komputerowe do diagnostyki pojazd6w samochodowych;
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8) wykonuje pomiary i badania diagnostyczne pojazd6w samochodowych oraz interpretuje ich
wyniki;
9) ocenia stan techniczny pojazd6w samochodowych.

2. Naprawa zespd6w i ~odzesod6wpojazd6w samochodowych

Uczeri:
1) lokalizuje uszkodzenia zespol6w i podzespd6w pojazd6w samochodowych na podstawie
pomiardw i wynik6w badari diagnostycznych;
2) szacuje koszty napraw pojazd6w samochodowych;
3) dobiera metody i okreila za kres naprawy pojazdu samochodowego;
4) wykonuje demontaz zespd6w i podzespd6w pojazd6w samochodowych;
5) przeprowadza weryfikacje zespol6w i podzespol6w pojazd6w samochodowych;
6) dobiera zespdy lub podzesppiy pojazd6w samochodowych lub ich zamienniki do wymiany;
7) wymienia uszkodzone zespdy i podzespdy pojazd6w samochodowych z wykorzystaniem
urzqdzeh i narzedzi warsztatowych;
8) wykonuje montaz podzespd6w i zespd6w pojazd6w samochodowych;
9) wykonuje konserwacje zespd6w i podzespol6w pojazd6w samochodowych;
10) wyjainia zasady eksploatacji pojazd6w samochodowych oraz dobiera materialy
eksploatacyjne;
11) przeprowadza pr6by po naprawie pojazd6w samochodowych;
12) ocenia jakoSC wykonania naprawy i ustala jej koszt.
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Typ szkdy: USADNICZA SZKM UWODOWA
Zawbd: MECHANIK POJAZDOW SAMOCHODOWYCH
Symbol: 723103
Podbudowa programowa: GIMNAUUM
Kwalifikacje:
K l Diagnozowanie i naprawa podzespo+6w i zespMw pojazd6w
samochodowych (M.18.)
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PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN
Kurs 1°- 32 godz.

Zasady szkicowania
Rzutowanie prostokqtne i aksonometryczne
Odwzorowanie zewnetrznego i wewnetrznego zarysu przedmiotu
Wymiarowanie
Rysunki i uproszczenia czeici maszyn
Rysunki zlozeniowe wykonawcze i montazowe
Rysunki schematyczne
Komputerowe wspomaganie rysowania
Elementy mechaniki technicznej
10.Podstawy wytrzymalo5ci materiat6w

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kurs 11°- 28 godz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Polqczenia rozlqczne i nierozlqczne
Podatne elementy maszyn
Osie, waly, toiyska
Przekladnie mechaniczne i mechanizmy
Sprzegla i hamulce
Urzqdzenia hydrauliczne i pneumatyczne
Efekty ksztalcenia
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Ksztalcenie zawodowe teoretyczne
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urz&eh oraz przestrzega norm dotyczqcych
materialbw konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
stosuje programy Lomiuterowc wspomagajqce
wykonywanie zadan.
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olcreSla b u d o q oraz przestrzega zasad dzialania maszyn i
urzqdzefi
rozr6hia Srodki transportu wewn@znego
dobiera sposoby transportu i skladowania material6w
rozpoznaje rodzaje korozji oraz okreila sposoby ochrony
przed korozjq
r o z r 6 ~ techniki
a
i metody wytwarzania czgSci maszyn i
qdzefi
rozrbhia maszyny, unqdzenia i narzgdzia do obrbbki
rqcznej i maszynowej
rozr6hia przyrqdy pomiarowe stosowane podczas
obrbbki rgcznej i maszynowej
rozr6hia metody kontroli jakoSci wykonanych prac
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TECHNOLOGIA MECHANICZNA
Kurs 1°-36 godz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

WiadomoSci wstepne
Bezpieczeristwo i higiena pracy, ochrona przeciwpozarowa i ochrona Srodowiska
Metrologia warsztatowa
Materiatoznawstwo
Obr6bka cieplna i cieplno - chemiczna
Odlewnictwo
Obr6bka plastyczna
Spajanie

Kurs 11°- 20 godz.
1. Maszynowa obr6bka wi6rowa
2. Obr6bka wykariczajqca
3. Proces technologiczny
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charakteryzowak rodzaje polqczen

x x
x x
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rozroiniaC rodzaje polqczen

X X

poshgiwaC sig dokumentacjqtechnicznq maszyn i urzqdzen
klasyfikowaC rodzaje polqczen
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Uczeri potrafi:
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rowdiniak rodzaje polqczeh
scharakteryzowak wlasnotci i w~atciwotci materialdw konstrukcyjnych
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PRACOWNIA ELEKTROTECHNIKI IELEKTRONIKI SAMOCHODOWEJ
Kurs 11° - 40 godz.

1. Zasady bezpiecznej pracy obowiqzujqce w pracowni
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2. Prqd elektryczny, irddla energii elektrycznej
3. Schematy i obwody instalacji elektrycznej pojazddw samochodowych
4. Mierniki uniwersalne i oscyloskopy
Kurs 111° -36 godz.
1. Diagnoskopy i komputery diagnostyczne
2. Czujniki i elementy wykonawcze stosowane w ukl-adach elektronicznych
pojazddw samochodowych
3. Obwdd zasilania
4. Obwdd rozruchu
5. Ogwietlenie i urzqdzenia sygnalizacyjne pojazd6w samochodowych
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Ksztatcenie zawodowe teoretyczne
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wyznacza wielkoSci charakteryzujqceprzebiegi sinusoidalnetypu
y = Asin(ot+cp)
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,
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obshgi oraz przestrzega norm w tym zakresie
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Kurs I0 -28 godz.
1. Charakterystyka pojazd6w samochodowych
2. Mechanizmy uktadu jezdnego i noinego

3. Uklad napedowy samochodu
4. Uklady hamulcowe i kierownicze
Kurs 11° -20 godz.
1. Silniki spalinowe
2. Nadwozia samochod6w

Kurs 111° -16 godz.
1. Przyczepy i naczepy
2. Motocykle
3. Kierunki rozwoju konstrukcji pojazd6w samochodowych
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scharakteryzowaf nadwozia pojazdbw samochodowych

x x x
x x x
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rozrdtnif rnaterialy stosowane do budowy i eksploatacji
ojazdbw samochodowych

X X

sklasyfikowaf pojazdy samochodowe wedhg rozwiwari
konstrukcyjnych

3
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sklasyfikowaf pojazdy samochodowe we'dhg przeznaczenia

silniki stosowane do napedu pojazdow samochodowych
sklasyfiiowai. uklady zasilania silnikow z zaplonem iskrowymi
samoczynnym
scharakteryzowaf budowe oraz wyjaSnif zasad~dzialania uklad6w
zasilania silniow z zaplonem iskowym i samoczynnym
scharakteryzowaf budowe element6w silnika tlokowego
scharakteryzowaf budowe oraz wyjaSnif zasade dzialania
silnik6w spalinowych
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scharakteryzowaC proces spalania w silnikach z zaptonem
iskrowym i samoczynnym
scharakteryzowai budowe oraz wyjaSniC zasade dzialania
nape& hybrydowego pojazd6w samochodowych
scharakteryzowai budowe oraz wyjaSniC zasade dzialania
ukiadu hamulcowego i jego element6w
scharakteryzowai budowe oraz wyjaSniC zasade dzialania
ukiadu napedowego pojazd6w samochodowychi jego element6w
scharakteryzowai budowe oraz wyjaSnii zasade dzialania
ukladu kierowniczego pojazd6w samochodowych i jego element6w
scharakteryzowaC budowg oraz wyjabnik zasade dzialania ukiadu
jezdnego i jego element0w
rozr6i;niC podstawowe elementy tlokowego silnika spalinowego
oraz okreSliC ich M c j e
okreBliC i wyjaSniC zjawiska zachodzqce podczas pracy silnika
spalinowego
-

~~~~~~

-

X X

X

x x x
x x x
X X

X

X X

X

- - -

zidentyfikowaC elementy ukiadu napedowego
zidentyfikowai elementy uldadu jezdnego
rozpoznak poszczeg6lne elementy ukiadu hamulcowego
rozpomaC poszczeg6lne elementy ukiadu kierowniczego
rozrb2niC materiaiy konstrukcyjne stosowane w budowie podzespol6w i
zespd6w pojazd6w sarnochodowych
sklasyfikowaiprzyczepy wedhg rozwiqah konstrukcyjnych
sklasyfikowaC naczepy wedhg rozwiqari konstrukcyjnych
sklasyfiowaC motocykle wedhg rozwiqati konstrukcyjnych
okreSliC zjawiska z a c h a c e w rozwoju konstrukcji pojazd6w
samochodowych

Kurs I0 -28 godz.
1.
2.
3.
4.
5.

Wprowadzenie do eksploatacji
Procesy destrukcyjne w eksploatacji
System eksploatacji pojazd6w samochodowych
Technologia naprawy gl6wnej samochodu
Technologia regeneracji czeici

Kurs 11° -28 godz.
1. Zasady montaiu i demontazu zespol6w
2. Diagnostyka, obsluga i naprawa silnika
3. Obsluga i naprawa ukladu napedowego
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Kurs 111° -24 godz.
1. Diagnostyka, obsluga i naprawa ukladu noinego
2. Diagnostyka, obsluga i naprawa ukladu kierowniaego i hamulcowego
3. Diagnostyka i naprawa wybranych element6w nadwozia
4. Organizacja zakladu samochodowego
5. Logistyka i recykling w eksploatacji

/ umiejqtnoSci, wiedza oraz kompetencje personalne i
spoleune /
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SAMOCHODOWYCH
Kurs 111° -40 godz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Podstawowa terminologia kodeksu drogowego
Znaki i sygna+y drogowe
Zasady ruchu drogowego
Ruch pojazd6w - techniki kierowania pojazdami
Przygotowanie pojazdu do uiytkowania
Warunki dopuszczenia pojazd6w do ruchu drogowego'
Uprawnienia do kierowania pojazdami i zasady kontroli w ruchu drogowym
Zasady udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych
Efekty ksztalcenia
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/ umiejqtnogci, wiedza oraz kompetenj e
personalne i spoleczne /
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Uczeri potrafi:

3 3 eZ
Ksztatcenie zawodowe teoretyczne
Y

zastosowak siq do podstawowych akt6w prawnych
regulujqcych zasady ruchu drogowego
zastosowak sip do pnepis6w o ruchu pieszych na drogach
ublicznych
:astosowak siq do zasad zachowania uczestnika ruchu
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x
x
X

odpowiedzialnych bezpoirednio za bezpieczeristwojazdy
wykonak czynnoici przygotowawcze pned rozpoczcciem
j azdy
posh2yC siq urzqdzeniami sterowania pojazdem podczas
jazdy i parkowania
wlqczy~siq do ruchu
zajqk wlaSciwq pozycjq na drodze
respektowak prawa innych uczestnik6w ruchu oraz
porozumiewaC siq z nimi przy uzyciu dopuszczalnych
Srodkdw
wykonak bezpiecznie manewry 'wystqpujqce w r6inych
sytuacjach drogowych
obserwowak droge i przewidywaC rzeczywiste lub
potencjalne zagrozenia
reagowaC skutecznie w przypadku powstania neczywistego
zagrokenia, w tyrn hamowania awaryjnego
prowadziC pojazd z prqdkoiciq nieutrudniajqcqruchu
prowadzid pojazd z prcdkoiciq dostosowanq do warunk6w
ruchu
prowadzik pojazd z zachowaniem obowiqzujqcych
przepis6w ruchu drogowego

-

X

x
X

x
X
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X
X
X

x
X
X

Kurs I11 16 godz.
1. Podstawowe pojqcia gospodarki rynkowej
2. Dokumenty zwiqzane z zatrudnieniem i prowadzeniem dziatalnoSci gospodarczej
3. Urzqdzenia biurowe oraz programy komputerowe wspomagajqce prowadzenie dzialalnoici
gospodarczej, korespondencji zwiqzanej z dzialalnoSciq gospodarczq
4. Dzialania marketingowe prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej
5. Optymalizacja kosztdw i przychod6w prowadzonej dzialalnoici gospodarczej
6. Metody poszukiwania pracy
7. Zasady i metody komunikowania siq
8. Elementy socjologii i psychologii pracy
9. Etyka zawodowa
10. Formy doskonalenia zawodowego
11.irddla informacji zawodowej
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Efekty ksztalcenia
/ umiejetno8ci, wiedza oraz kompetencje
personalne i spdeczne /
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Kurs I
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- 12 godz.

Wybrane przepisy Kodeksu pracy
Prawa i obowiqzki pracownika i pracodawcy
Bezpieczehstwo i higiena pracy
Ochrona przeciwpoiarowa i ochrona Srodowiska
Elementy ergonomii
6. ~ r o d kochrony
i
indywidualnej
7. Zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy

1.
2.
3.
4.
5.

4a

111°

.A 2e 3c
u oa.s
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8. Organizacja stanowisko pracy zgodnie z obowiqzujqcymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczehstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej i ochrony
irodowiska

Efekty ksztalcenia
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Ksztalcenie zawodowe teoretyczne
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rozr6ha pojqcia zwivane z bezpieczenstwem i higienq
pracy, ochronqpneciwpo2arow~ochronq Srodowiska
i ergonomig
rozr6hia zadania i uprawnienia instytucji oraz sluzb
dzialajqcych w zakresie ochrony pracy i ochrony
Srodowiska w Polsce;
okrePla prawa i obowiqzki pracownika oraz pracodawcy w
zakresie bezpieczehstwa i higieny pracypnewiduje zagrokenia dla zdrowia i iycia czlowieka oraz
mienia i Srodowiska zwitgane z wykonywaniem zadari
zawodowych;
okreSla zagroknia zwivane z wystepowaniem
szkodliwych czynnik6w w Srodowisku pracy;
okreSla skutki oddzia-ania
czynmk6w szkodliwych na
organizm czlowieka;
organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiqzujqcymi
wymaganiami ergonomii, pnepisami bezpieczehstwa i
higieny pracy, ochmny pneciwpotarowej i ochmny
Srodowiska;
stosuje Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas
wykonywania zadati zawodowych;
pnestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosuje pnepisy prawa dotyczqce ochrony
przeciwpoiarowej i ochrony Srodowiska;
udziela pienvszej pomocy poszkodowanym w wypadkach
przy pracy oraz w stanach zagrozenia zdrowia i iycia;
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JEZYK OBCY ZAWODOWY
Kurs I11

- 4 godz.

1. Zasoby jezykowe umoiliwiajqce realizacjq zadari zawodowych
2. Zwroty jezykowe typowych czynnoici zawodowych
3. Teksty pisemne dotyczqce wykonywania typowych czynnoici zawodowych

Efekty ksztalcenia
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Ksztatcenie zawodowe teoretyczne
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poshguje sig zasobem Srodk6w jgzykowych (leksykalnych,
gramatycznych, ortograficznychoraz fonetycznych),
umo~~iwiajqcych
realizacjg zadafi zawodowych;
interpretuje wypowiedzi dotycqce wykonywania
typowych czynnoSci zawodowych artykulowane powoli i
wyratnie, w standardowej odmianie jgzyka;
analizuje i interpretuje kr6tkie teksty pisemne dotyczqce
wykonywania typowych czynnoSci
zawodowych;
fonnuhje krcr6tkie i zrozumiale wypowiedzi oraz teksty
pisemne umoiliwiajqce komunikowanie sig w Srodowisku
pracy;
korzysta z obcoj~zycznychir6del informacji.
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ZESPOL SZKOL RZEMIESLNICZYCH

OSRODEK DOKSZTACCANIA IDOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W SZCZECINIE

DOKUMENTACJA PERAGOGICZNA
NA KURSY ZAWODOWE I- I1- I11 STOPNIA
W ZAWODZIE:

MECHANIK-MONTER MASZYN I
URZ~DZEN

723310
NR PROGRAMU 7233lO/ODiDZ/SZ/ZOl2

SZCZECIN 2012 r.
415

445

Opracowano na podstawie:
-

rozporzqdzenia MEN z dnia 23 grudnia 2011 roku, w sprawie klasfikacji zawod6w
szkolnictwa zawodowego (Dz.U.2012 poz. 7 z dnia 3 stycznia 2012r)

-

rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie ramowych plan6w
nauczania w szkolach publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204 z dnia 22 lutego 2012r.)

-

rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie podstawy programowej
ksztalcenia
w zawodach (Dz.U. 2012 poz. 184 z dnia 7 lutego 2012r.)

Dostosowany do potrzeb ksztalcenia mlodocianych pracownikbw z teoretycznych
przedmiot6w zawodowych na kursach zawodowych stopnia I,11, I11w OSrodku
Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Szuecinie w zawodzie MECHANIK-MONTER
MASZYN IURZ~DZEN
Nr programu: 7233101 ODiDZ I SZ I 2012

Wchodzi w iycie sukcesywnie z dniem 01 wneinia 2012 K

,,Program powstal na podstawie przykladowego drogramu nauczania zamieszczonego
na stronie internetowej Krajowego Ogrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i
Ustawicznej htt~://www.koweziu.edu.pl".

-
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Program nauczania realizowany
w Oirodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego
w zawodzie

Mechanik- monter maszyn i urzqdzen
Nr programu:

723310

7233101723[02] /ZSZ,SPl/MENl2007.02.08 I ZSiPKZl2012

przedrniotow zawodowych realizowanych w OSrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego opracowany
w oparciu o program nauczania dla Zasadniczej Szkoly Zawodowej nr programu

opracowany przez nauczycieli Zespoh Szkbl i Plac6wek Ksztalcenia Zawodowego
w Zielonej G6rze
Typ programu - turnusy zawodowe
Rodzaj programy - liniowy
Autorzy programu - mgr ini. Leszek Jastrubczak
- mgr ini. Mariola Kostrzewska
- mgr Magdalena Kurylo
- ink. Regina Magryn
Wchodzi w iycie sukcesywnie z dniem 01 wrzeinia 2012r.
Opracowano w OSrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szk61 i Plac6wek Ksztalcenia
Zawodowego w Zielonej G6rze zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego
2012r. w sprawie podstawy programowej ksztalcenia w zawodach w oparciu o program nauczania
programu723[02]/ZSZ,SP//MEN/2007.02.08 dla zasadniczej szkoly zawodowej w zawodzie mechanik - monter maszyn i
urzqdzeli

Celem k s d c e n i a zawodowego jest przygotowanie uczqcych siq do zycia w warunkach wsp6lczesnego Swiata,
wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniajqcym siq rynku pracy.
Zadania szkoly i innych podmiot6w prowadzqcych ksztalcenie zavyodowe oraz spos6b ich realizacji sq
uwarunkowane zmianami zachodzqcymi w otoczeniu gospodarczo-spolecznym, na ktdre wplywajq
w szczeg6lnoSci: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja proces6w gospodarczych i spolecznych,
rosnqcy udzid handlu mi~dzynarodowego,mobilnoSC geograficna i -zawodowa,nowe techniki i technologic,
a takze wzrost oczekiwan pracodawc6w w zakresie poziomu wiedzy i urniejqtnoSci pracownikbw.

W procesie ksztalcenia zawodowego waine jest integrowanie i korelowanie ksztalcenia og6lnego
i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie ksztalcenia og6lneg0,
z uwzglqdnieniem nizszych etap6w edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogolnej powiqzanej z wiedzq
zawodowq przyczyni siq do podniesienia poziomu umiejqtnoSci zawodowych absolwent6w szk61 ksztalcqcych
w zawodach, a tym samym zapewni im mozliwoSC sprostania wyzwaniom zmieniajqcego siq rynku pracy.
W procesie ksztalcenia zawodowego sq podejmowane dzidania wspomagajqce rozw6j kaidego uczqcego siq,
stosownie do jego potrzeb i mozliwoSci, ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem indywidualnych Sciezek edukacji
i kariery, mozliwoSci podnoszenia poziomu wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania
przedwczesnemu kohczeniu nauki.
Elastycznemu reagowaniu systemu ksztalcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartoSci na
uczenie siq przez cde zycie oraz mobilnoici edukacyjnej i zawodowej absolwentow ma s h q C wyodrqbnienie
kwalifikacji w ramach poszczeg6lnych zawod6w wpisanych do klasyfikacji zawod6w szkolnictwa
zawodowego.
1
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4.le

1. CELE KSZTAECENIA
Absolwent szkoly ksztalcqcej w zawodzie mechanik-monter maszyn i urqdzen powinien by6 przygotowany do
wykonywania nastqpujqcych z a d d zawodowych:
1) dokonywania montaiu maszyn i urqdzen;
2) obshgiwania i konsenvowania maszyn i urzqdzen;
3) instalowania i uruchamiania maszyn i urqdzen.
2. EFEKTY KSZTAECENIA
Do wykonywania wyzej wymienionych z a d d zawodowych niezbqdne jest osiqgniqcie zakladanych efekt6w
ksztalcenia, na kt6re sldadajq siq:
1) efekty ksztalcenia wsp6lne dla wszystkich zawod6w;
(BHP). Bezpieczehstwo i higiena pracy

Uczeh :

1) rozr6inia pojqcia zwizgzane z bezpieczenstwem i higienqpracy, ochronq przeciwpoiarowa, ochronq
Srodowiska i ergonomisl;
2) rozr6inia zadania i uprawnienia instytucji oraz sluib dzialajqcych w zakresie ochrony pracy i ochrony
Srodowiska w Polsce;
3) okreSla prawa i obowizgki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

4) przewiduje zagrozenia dla zdrowia i zycia czlowieka oraz mienia i Srodowiska zwiqzane z wykonywaniem
z a d d zawodowych;
5) okreSla zagrozenia zwiqzane z wystqpowaniem szkodliwych czynnik6w w Srodowisku pracy;
6) okreila skutki oddzialywania czynnikdw szkodliwych na organizrn czlowieka;
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiqujqcymi wymaganiami ergonomii, przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej i ochrony Srodowiska;

8) stosuje Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania z a d d zawodowych;
9) przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotycqce ochrony
przeciwpokarowej i ochrony Srodowiska;
10) udziela pienvszej pomocy poszkodowanyrn w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagroienia zdrowia
i zycia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzialalnoici gospodarczej
Uczen:
1) stosuje pojqcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

.

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczqce ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa
podatkowego i prawa autorskiego;
3) stosuje przepisy prawa dotyczqce prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej;
4) rozr6inia przedsiqbiorstwa i instytucje wystqpujqce w b r a y i powiqzania miqdzy nimi;
5) analizuje dzialania prowadzone przez przedsiqbiorstwa funkcjonujqce w bran@;
6) inicjuje wsp6lne przedsiqwziqcia z r6inymi przedsiqbiorstwami z branky;
7) przygotowuje dokurnentacjq niezbqdnq do uruchomienia i prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej;

8) prowadzi korespondencjq zwiqzanq z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej;
9) obsluguje urzqdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagajqce prowadzenie dzidalnoSci
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gospodarczej;
10) planuje i podejmuje dzialania marketingowe prowadzonej dzialalnoici gospodarczej;
11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej.

(JOZ). Jezyk obcy ukierunkowany zawodowo
Uczen:
1) posluguje siq zasobem Srodk6wjqzykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz
fonetycznych), umozliwiajqcych realizacjq zadati zawodowych;
2) interpretuje wypowiedzi dotyczqce wykonywania typowych czynnoici zawodowych artykulowane powoli
i wyrainie, w standardowej odmianie jqzyka;
3) analizuje i interpretuje kr6tkie teksty pisernne d o t y c ~ c wykonywania
e
typowych czynnoSci zawodowych;

4) formuhje kr6tkie i zrozumiale wypowiedzi oraz teksty pisemne umozliwiajqce komunikowanie sie
w Srodowisku pracy;
5) korzysta z obcojqzycznych ir6del informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i spoleczne
Uczen:
1) przestrzega zasad kultury i etyki;
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadaii;

3) przewiduje skutki podejmowanych dzialaii;
4) jest otwarty na zmiany;
5) potrafi radziC sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnoici zawodowe;
7) przestrzega tajernnicy zawodowej;

8) potrafi ponosiC odpowiedzialnoSC za podejmowane dzialania;
9) potrafi negocjowaC warunki porozumien;

10) wsp6lpracuje w zespole.
2) efekty ksztalcenia wspolne dla zawod6w w ramach obszaru mechanicznego i g6rniczo-hutniczego,
stanowiqce podbudowe do ksztalcenia w zawodzie lub grupie zawod6w PKZ(M.a) i PKZ(h4.b);

PKZ(M.a) UmiejetnoBci stanowiqce podbudowe do ksztalcenia w zawodach: mechanik-operator
pojazd6w i maszyn rolniczych, zegarmistrz, optyk-mechanik, mzchanik precyzyjny, mechanik
automatyki pnemyslowej i unqdzen precyzyjnych, mechanik-monter maszyn i unqdzen, mechanik
pojazdbw samochodowych, operator obribiarek skrawajqcych, Blusan, kowal, monter kadlub6w
okrptowych, blachan samochodowy, blachan, lakiernik, technik optyk, technik mechanik lotniczy,
technik mechanik okretowy, technik budownictwa okrptowego, technik pojazdbw samochodowych,
technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanik, monter mechatronik, elektromechanik pojazd6w
samochodowych, technik mechatronik, technik transportu drogowego, technik energetyk, modelarz
odlewniczy, technik wiertnik, technik g6rnictwa podziemnego, technik g6rnictwa otworowego, technik
gdrnictwa odkrywkowego, technik pner6bki kopalin stalych, technik odlewnik, technik hutnik, operator
maszyn i unqdzen odlewniczych, operator maszyn i unqdzen metalurgicznych, operator maszyn
i unqdzen do obr6bki plastycznej, operator maszyn i unqdzen do pnetw6rstwa tworzyw sztucznych,
zlotnik-jubiler
Uczen:
1) przestrzega zasad sporzqdzania rysunku technicznego maszynowego;
2) sporzqdza szkice czqSci maszyn;
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3) sporzqdza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;
4) rozr6inia czqici maszyn i urzqdzen;
5) rozr6inia rodzaje polqczeh;
6) przestrzega zasad tolerancji i pasowd;
7) rozr6inia materialy konstrukcyjne i eksploatacyjne;
8) rozrbinia Srodki transportu wewwtrznego;

9) dobiera sposoby transportu i skladowania material6w;
10) rozpoznaje rodzaje korozji oraz okreila sposoby ochrony przed korozjq
11) rozr6inia techniki i metody wytwarzania czqici maszyn i urzqdzen;
12) rozr6inia maszyny, urzqdzenia i narzqdzia do obr6bki rqcznej i maszynowej;
13) rozr6inia przyrzqdy pomiarowe stosowane podczas obr6bki rqcznej i maszynowej;
14) wykonuje pomiary warsztatowe;
15) rozr6inia metody kontroli jakoici wykonanych prac;
16) okreila budowq oraz przestrzega zasad dzialania maszyn i urzqdzen;
17) posluguje siq dokumentacjqtechnicznq maszyn i urzqdzen oraz przestrzega norm dotyczqcych rysunku
technicznego, czqici maszyn, material6w konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;
12) sporzqdza szkice czqici maszyn;
PKZ(M.b) Umiejetnoici stanowiqce podbudowe do ksztalcenia w zawodach: mechanik--operator
pojazd6w i maszyn rolniczych, mechanik-monter maszyn i urzqdzeii, operator obrabiarek skrawajqcych,
technik pojazd6w samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanik, monter
mechatronik, technik mechatronik

Uczeh:
1) stosuje prawa i przestrzega zasad mechaniki technicznej, elektrotechniki, elektroniki i automatyki;
2) dobiera narzqdzia i przyrzqdy pomiarowe do montaiu i demontaiu maszyn i urzqlzen;
3) wykonuje prace z zakresu obr6bki rqcznej i maszynowej metali;
4) stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadati.
3) efekty ksztalcenia wlaiciwe dla kwalifikacji wyodrqbnionej w zawodzie mechanik-monter niaszyn
i urzqdzeri opisane w czqici 11:
M.17. Montai i obsluga maszyn i urzqdzen
1. Montai maszyn i urzqdzeii

Uczeh:
1) rozpoznaje rozwiqzania konstrukcyjne maszyn i urzqdzen;
2) stosuje metody montaiu maszyn i urzqdzen;
3) dobiera narzqdzia i przyrzqdy do rodzaju wykonywanych prac montaiowych;
4) przygotowuje czqici maszyn i urzqdzen do montaku;
5) ustawia czqici maszyn, zespolbw i mechanizm6w w przyrzqdach i uchwytach;
6) wykonuje montai polqczen;
7) wykonuje montai zespol6w i mechanizm6w maszyn i urzqdzen;

8) wykonuje montai uklad6w hydraulicznych i pneumatycznych maszyn i ~u-zqdzen;
9) sprawdza jakoiC wykonanego montaiu maszyn i urzqdzen;
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10) posluguje siq narzqdziarni, przyrzqdami i urzqdzeniami do montaiu maszyn i urzqdzen.
2. Obsluga maszyn i unqdzeii
Uczeh:
1) charakteryzuje procesy eksploatacyjne maszyn i urzqdzeh;
2) okreSla przyczyny uszkodzeh maszyn i urzqdzeh;
3) przestrzega zasad obslugi maszyn i urzqdzen;
4) wykonuje prace konsenvacyjno-naprawcze maszyn i urzqdzen;

5) rozr6inia czqSci maszyn i urzqdzeh;
6) dobiera materidy, narzqdzia i przyrzqdy do rodzaju wykonywanej pracy;
7) wykonuje naprawy element6w i zespol6w maszyn i urzqdzeh;
8) wykonuje konsenvacjq maszyn i urzqdzeli;

9) instaluje maszyny i urzqdzenia na stanowisku;
10) dokonuje regulacji i prdbnego uruchomienia maszyny i urzqdzenia;
11) ocenia jako.46 wykonanej obshgi maszyn i urqdzeli.

Lp. Przedmioty zawodowe obowiqjqce
na kursach zawodowych.
Przedmioty
1 Podstawy konstrukcji maszyn
2 Teclmologia mechaniczna
3 Pracownia elektryczna

I stopieh
4 tYg-

I11 stopiefi
4 tYg.

I1 stopieh
4 tYg-

razem

Tyg.

razem

Tyg.

razem

Tyg.

7
8

28
32

6
8

24
32

-

-

12

48

-

-
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-

-

Razem godziny
w cyklu
ksztdcenia
Sums
52
64
48

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN STOPIEN I

Nr
TreSci programowe
dziah

1 Efekty ksztalcenia z podstawy programowej

1.

Zasady szkicowania

sporzqdza szkice czgici maszyn;

2.

Rzutowanie
aksonometryczne

przestrzega zasad sporqdzania rysunku technicmego
maszynowego;

Rzutowanie prostokqtne

przestrzega zasad sporzqdzania rysunku technicmego
maszynowego;

Odwzorowywanie
wewn@rmychi
zewnqtrmych krawgdzi
przedmiot6w

przestrzega zasad sporiqbania rysunku technicmego
maszynowego;

Wykonywanie przekroj6w
przedniiot6w

przesgzega zasad sporzqdzania rysunku technicmego
maszynowego;

Wyrniarowanie

przestrzega zasad sporzqdzania rysunku technicznego
maszynowego;

Liczba
godzin dla
I stopnia

4

Razem 28h

Nr
dziah

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN STOPIEN I1
Efekty ksztalcenia z podstawy programowej
TreSci programowe

Rysunki i uproszczenia
rysunkowe czgSci maszyn

przestrzega zasad sporzqdzania rysunku technicmego
maszynowego;

I Rysunki wykonawcze,

przestrzega zasad sporqdzania rysunku technicznego
maszynowego;

zlozeniowe, montaiowe,
zabiegowe i operacyjne
Rysunki schematyczne

przestrzega zasad sporqdzania rysunku technicmego
maszynowego;

Podstawy mechaniki i
WytrzymdoSci

rozr6inia metody kontroli jakoSci wykonanych prac;

Zarys czgSci maszyn

przestrzega zasad sporzqdzania rysunku technicmego
maszynowego;

Liczba
godzin dla
I1 stopnia

Koniputerowe wspomaganie stosuje programy komputerowe wspomagajqce
wykonywanie zadah.
projektowania i
wykonywania rysunk6w
sporzqdza rysunki technicme z wykorzystaniem technik
komputerowych;
Razem
24h
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1

TECHNOLOGIA MECHANICZNA stopien I
TreSci programowe

Efekty ksztalcenia z podstawy programowej

WiadomoSci wstqpne

rozrbinia pojqcia zwiqzane z bezpieczenstwem i higienq pracy,
ochronq przeciwpozarow~ochronq Srodowiska i ergonomiq

Liczba
godzin
dla I
stopnia
4

udziela pienvszej pomocy poszkodowanyrn w wypadkach przy
pracy oraz w stanach zagrozenia zdrowia i zycia.

1

2.

1 Metmlogia warsztatowa 1 przestrzega zasad tolerancji i pasowah;
rozr6knia przyrzqdy pomiarowe stosowane podczas
rqcnej i niaszynowej;

I
I

obr6bki

1 wykonuje pomiary warsztatowe;
1 rozrbinia metody kontroli jakoSci wykonanych prac;

I

I

I

I

1

I
I

I
I

rozrbinia niateridy konstrukcyjne i eksploatacyjne;

Podstawy

rozpoznaje rodzaje korozji oraz okreSla sposoby ochrony przed

1 korozjsl;
4.

rozr6knia techniki i metody wytwarzania czqSci maszyn i urzqdzeh;

Rodzaje obrbbek
plastycznych

10

Razem 32h

TECHNOLOGIA MECHANICZNA stopien I1

Nr
TreSci programowe
dzialu

5.

Podstawy odlewnictwa

1 Efekty ksztalcenia z podstawy programowej

Liczba
godzin
dla I1
stopnia

rozr6inia techniki i metody wytkarzania czqSci maszyn
i urzqdzeli;

Obr6bka cieplna i cieplno- rozr6inia techniki i metody wytwarzania czqSci maszyn
chemiczna
i urzqdzen;
rozponaje rodzaje korozji oraz okreSla sposoby ochrony przed
korozjsl;
przewiduje zagrozenia dla zdrowia i @cia cziowieka oraz mienia
i Srodowiska zwiqzane z wykonywaniem zadah zawodowych;
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8

Podstawy obr6bki
skrawaniem

rozr6inia techniki i metody wytwarzania czqSci maszyn
i urzqdzen;
rozrbinia maszyny, urqdzenia i narzqdzia do obrobki rqcznej
i niaszynowej;
przewiduje zagrozenia dla zdrowia i iycia czlowieka oraz mienia
i Srodowiska zwiqane z wykonywaniem zadari zawodowych;

8.

Obr6bki wykohczajqce

rozr6inia techniki i metody wytwarzania czqSci maszyn
i urqdzen;
rozr6inia maszyny, urqdzenia i narzqdzia do obr6bki rqcznej
i maszynowej ;

Elementy procesu
technologicznego
10. Etapy proces6w
produkcyjnych

posluguje siq dokumentacjq technicznq maszyn i urqdzen oraz
przestrzega norm dotyczqcych rysunku technicznego, czqSci
maszyn, material6w konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;
posluguje siq dokumentacjq technicznq maszyn i urzqdzen oraz
przestrzega norm dotyczqcych rysunku technicznego, czqSci
maszyn, material6w konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;
Razem 32h

PRACOWNIA ELEKTRYCZNA stopien I11
TreSci programowe

Efekty ksztalcenia z podstawy prograrnowej

WiadomoSci wstqpne

przewiduje zagrozenia dla zdrowia i iycia czlowieka oraz mienia
i Srodowiska zwiqane z wykonywaniem zadari zawodowych;
okreila skutki oddzialywania czynnik6w szkodliwych na
organizm czlowieka;
przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosuje
przepisy prawa dotycqce ochrony przeciwpozarowej i ochrony
Srodowiska;

Obwody elektryczne i
magnetyczne

stosuje prawa i przestrzega zasad mechaniki technicznej,
elektrotechniki, elektroniki i automatyki;
rozr6inia rodzaje polqczen;
przewiduje zagrozenia dla zdrowia i zycia czlowieka oraz mienia
i Srodowiska zwiqane z wykonywaniem zadari zawodowych;

Instalacje elektryczne

stosuje prawa i przestrzega zasad mechaniki technicznej,
elektrotechniki, elektroniki i automatyki;
ron6inia rodzaje polqczen;
przewiduje zagrozenia dla zdrowia i zycia czlowieka oraz mienia
i Srodowiska zwiqane z wykonywaniem zadah zawodowych;
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Liczba
godzin dla
IIIstopnia

1

4.

1

Odbiomiki elektryczne

I rozrbinia czqici maszyn i uriqdzeli;

I

I rozroinia rodzaje polqczeii;
Elementy i uklady
elektroniczne

I
I

I
sterowania

I

!

~

stosuje prawa i przestrzega zasad mechaniki technicznej,
elektrotechniki, elektroniki i automatyki;

~

6

I

I

stosuje prawa i przestrzega zasad mechaniki technicznej,
elektrotechniki, elektroniki i automatyki; '

I rozroinia czqSci maszyn i urzqdzeli;
I rozroinia rodzaje polqczeli;

I

I
16

I
I

!
I

I

I

zasad mechaniki
elektrotechniki, elektroniki i automatyki;

1 rozr6inia czqki maszyn i urzqdzen;
/ rozrbinia rodzaje polqczeb;

1

1

Razem 48h
BUDOWA MASZYN I U R Z ~ D Z E Nstopien I

I

Efekty ksztalcenia z podstawy programowej
dzialu
Nr

1 WiadomoSci wstqpne

Liczba
godzin dla
I stopnia

okreSla zagrozenia zwiqzane z wystepowaniem
szkodliwych czynnikow w Srodowisku pracy;
rozpoznaje rozwiqania konstrukcyjne maszyn i urzqdzen;

1 Polqczenia czqici maszyn I rozroinia rodzaje polqczeii;
1

4.

Urzqdzenia w budowie
maszyn

okreSla budowq oraz przestrzega zasad dzialania maszyn
i urzqdzen;

1 Waly, osie, lotyska

1 rozpoznaje rozwiqania konstrukcyjne maszyn i urzqdzeb; 1

12

rozpoznaje rozwiqania konstrukcyjne maszyn i uriqdzen;

12

Sprzqgla, przekladnie,
hamulce

6

Razem 44h
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TreSci programowe

BUDOWA MASZYN I URZ~DZENstopieli I1
Efekty k s d c e n i a z podstawy programowej

Klasyfikacja i podzial
maszyn

okreSla budowq oraz przestrzega zasad dzidania maszyn
i urzqdzen;

Maszyny i urzqdzenia w
przemySle energetycmym

okreSla budowq oraz przestrzega zasad dzialania maszyn
i urzqdzen;

I

8.

I

1 rozrbknia Srodki transportu wewnqtrznego;

Maszyny i urzqdzenia
transportowe

Liczba
gocizin dla
I1 stopnia

I

8

dobiera sposoby transportu i skladowania materialbw;

Rodzaje maszyn i urzqdzefi okreSla budowe oraz przestrzega zasad dzialania maszyn
i urqdzeli;
technologicznych
Napqdy i sterowania
hydrauliczne

okreSla budowq oraz przestrzega zasad dzidania maszyn
i urkdzen;

Napqdy i sterowania
pneumatyczne

okreS1,a budowq oraz przestrzega zasad dzidania maszyn
i urzqdzeri;
Razem 40h

BUDOWA MASZYN I URZ~DZENstopieli I11
TreSci programowe

Efekty ksztdcenia z podstawy programowej

Zasady montaiu i
demontaiu maszyn i
urqdzeri

stosuje metody montaiu maszyn i urzqdzen;

Operacje pomocnicze w
przebiegu montaiu i
demontaiu

montaiu i demontaiu

Liczba
godzin dla
I11 stopnia

I stosuje metody montaku maszyn i urzqdzeli;
dobiera narzqdzia i przyrqdy pomiarowe do montaiu
i demontm maszyn i urqdze6;
dobiera narzqdzia i przyrzqdy do rodzaju wykonywanych
prac montaiowych;

rozpoznaje rodzaje korozji oraz okreSla sposoby ochrony
ochronnych i dekoracyjnych przed korozjsl;
przygotowuje czqSci maszyn i urzqdzen do montaiu;
Razem 36h
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EKSPLOATACJA MASZYN I URZADZEN stopien I
TreSci programowe
Nr
dzialu

Efekty ksztalcenia z podstawy programowej

Podstawy eksploatacji
maszyn i urzqdzen

1.

Liczba
godzin dla
I stopnia

przewiduje zagrozenia dla zdrowia i kycia czlowieka oraz
mienia i Srodowiska zwiqzane z wykonywaniem z a d ~
zawodowych;

4

1 charakteryzujeprocesy eksploatacyjnemaszyn i urzqdzen; 1
1 rozrbinia czqSci maszyn i urzqdzeh;
I
2.

I

3.

I

4.

Wplyw czynnik6w
zewnqtrznych na
eksploatacjq maszyn i
urzzglzen

charakteryzujeprocesy eksploatacyjne maszyn i urzqdzen;

Zjawisko tarcia,
zrnniejszanie tarcia, rodzaje
smarowania

charakteryzuje procesy eksploatacyjne maszyn i urzqdzeh;

I
I
8

przestrzega zasad obslugi maszyn i urzqdzen;

1 Zukycia maszyn, rodzaje, 1 okreSla przyczyny uszkodzer?maszyn i urzqdzer?;
I

8

I

12

1

Razem 32h

EKSPLOATACJA MASZYN I URZADZEN stopien 11
Efekty ksztalcenia z podstawy programowej

TreSci programowe
Nr
dziah

1

Przeglqdy, rodzaje, zakres
czynnoSci

przestrzega zasad obslugi maszyn i urzqdzen;

Rodzaje napraw,
czqstotliwoSC, zakres prac

wykonuje prace konsenvacyjno-naprawczemaszyn
i uriqdzen;

'

1 rozrbknia metody kontioli jakoSci wykonanych prac;
rozr6inia czqSci maszyn i urzqdzen;

Zasady demontaiu czqSci
maszyn

1

1

8

dobiera materialy, narzqdzia i przyrzqdy do rodzaju
wykonywanej pracy;
rozr6inia czqSci maszyn i urzqdzen;

Weryfikacja czqSci maszyn

8.

Liczba
godzin dla
IIstopnia

1

8

Razem 40h

EKSPLOATACJA MASZYN I URZADZEN stopieli 111
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1

Nr
TreSci programowe
dziaiu

Efekty ksztaicenia z podstawy programowej

Montai czeSci maszyn

Liczba
godzin dla
I11 stopnia

rozr6inia czeSci maszyn i urzqdzeii;
rozr6inia metody kontroli jakoSci wykonanych prac;
przestrzega zasad obsiugi maszyn i urzqdzeri;

Przeglqdy okresowe
maszyn i urzqdzen

1

I

11. Podstawy logistyki w
eksploatacji maszyn i
urqdzeri

1 przestrzega zasad obsiugi maszyn i urqdzeb;
okreSla budowe oraz przestrzega zasad dziaiania maszyn
i urqdzen;

1 przestrzega zasad obsiugi maszyn i urzqdzeh;
posiuguje siq dokumentacjqtechnpznq maszyn i urzqdzen oraz
przestrzega norm dotyczqcych rysunku technicmego, czqSci
maszyn, 'materid6w konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;

1

1

1

Razem 32h

I

PODSTAWY DZIALALNOSCI ZAWODOWEJ
TreSci programowe Efekty ksztaicenia z podstawy programowej
Nr
dziaiu
Podstawowe pojqcia stosuje pojqcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
gospodarki
rynkowej;
Wsp6lne
przedsiqwziqcia z
r6inymi firmami z
braniy.;

rozrbinia przedsiqbiorstwa i instytucje wystqpujqce w braniy i powiqzania miqdzy
nirni;
analizuje dziaiania prowadzone przez przedsiqbiorstwa hnkcjonujqce w braniy;
inicjuje wsp6lne przedsiqwziqcia z r6inymi przedsiqbiorstwami z braniy;

przestrzega zasad kultury i etyki;
przestrzega tajernnicy zawodowej;
potrafi ponosiC odpowiedzialnoSC za podejmowane dziaiania;
potrafi negocjowak warunki poromien;
wsp6ipracuje w zespole

Obsiuga biura
firmowego
4.

obshguje urzqdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagajqce
prowadzenie dziaialnoici gospodarczej;

Zasady dzialalnoSci optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dziaialnoici gospodarczej.
zakiadu
jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadah;
mechanicznego
przewiduje skutki podejmowanych d z i a l ~ ,
jest otwarty na zmiany;
potrafi radziC sobie ze stresem;
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Liczba
I
godzin dla
I11 stopnia

~

3

dokumentacji
dzialalnoSci
gospodarczej
zakkadu
Marketing i reklama
w firmie

6,

dzialalnofci gospodarczej;
prowadzi korespondencjq zwiwan4 z prowadzeniem dzialalnofci gospodarczej;

planuje i podejmuje dzialania marketingowe prowadzonej dzialalnofci
gospodarczej;

przestrzega zasad kultury i etyki;
-

stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczqce ochrony danych
osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

Elementy prawa
PracY

stosuje przepisy prawa dotyczqce prowadzenia dzialalnofci gospodarczej;

rozr6inia zadania i uprawnienia instytucji oraz sluib dzialajqcych
w zakresie ochrony pracy i ochrony Srodowiska w Polsce;

~

~

I

okreSla prawa i obowiqzki pracownika oraz pracodawcy w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy;
Razem 16h

(JOZ). Jezyk obcy ukierunkowany zawodowo
Nr
Treici programowe
dzialu

Efekty ksztalcenia z podstawy
programowej

1

Dokumentacja techniczna umqdzeii i
maszyn

posluguje siq zasobem Srodkow
j qzykowych (leksykalnych,
gramatycznych, ortograficznych
oraz fonetycznych),
umozliwiajqcych realizacj q zadah
zawodowych;

2

W zakladzie pracy

3

Obsluga Mienta w serwisie technicznym

4

Redagowanie tekstdw o tematyce
zawodowej

interpretuje wypowiedzi
dotyczqce wykonywania
typowych czynnoSci
zawodowych artykulowane
powoli i wyrainie,
w standardowej odmianie jqzyka;
analizuje i interpretuje krotkie
teksty piserrhe dotyczqce
wykonywania typowych
czynnoSci zawodowych;
forrnuluje kr6tkie i zrozurniale
wypowiedzi oraz teksty pisernne
umozliwiajqce komunikowanie
siq w Brodowisku pracy;

Liczba
godzin dla I11
stopnia.
1

1

1

1

korzysta z obcojqzycznych ir6del
infonnacji.
Razem 4h
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Pozostale efekty ksztalcenia zostanq zrealizowane podczas praktycznej nauki zawodu:
1) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiqmjqcymi wymaganiami ergonomii, przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
2) stosuje Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadaii zawodowych;

3) przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce ochrony
przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
4) wykonuje prace z zakresu obrbbki rqcznej i maszynowej metali;
5) ustawia czqSci maszyn, zespol6w i mechanizm6w w przyrzqdach i uchwytach;

6 ) wykonuje montai polqczen;
7) wykonuje montai zespol6w i mechanizm6w maszyn i urzqdzen;

8) wykonuje montai uklad6w hydraulicmych i pneumatycznych maszyn i urzqdzen;
9) sprawdzajakoSC wykonanego montaiu maszyn i urzqdzen;

10) posluguje siq narzqdziami, przyrzqdami i urzqdzeniami do mohtaiu maszyn i urzqdzen.
11) wykonuje konsenvacjq maszyn i u&dzed;
12) instaluje maszyny i urzqdzenia na stanowisku;
13) dokonuje regulacji i pr6bnego uruchomienia maszyny i urzqdzenia;
14) ocenia jakoik wykonanej obslugi maszyn i urzqdzeh.

Szkola podejmujqca ksztalcenie w zawodzie mechanik-monter maszyn i urzqdzen powinna posiadaC
nastqpujqce pomieszczenia dydaktycne:
1) pracowniq rysunku technicnego, wyposaiona w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podlqczone do
sieci lokalnej z dostqpem do Internetu, z drukarkq i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym,
stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucnia), wszystkie komputery podlqczone do sieci
lokalnej z dostqpem do Internetu, pakiet program6w biurowych, program do wykonywania rysunku
technicmego, pomoce dydaktyczne do ksztaltowania wyobraini przestrzennej, normy dotyczqce zasad
wykonywania rysunku technicznego maszynowego, dokumentacje konstrukcyjne maszyn i urzqdzen;
2) pracowniq technologii, wyposaionq w: modele, przekroje, atrapy maszyn i urzqdzen, elementy uldad6w
hydraulicznych i pneumatycnych, pr6bki material6w konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, narzqdzia
i przyrzqdy porniarowe, elementy maszyn i urzqdzeh, narzqdzia do montaiu, dokurnentacjq technicnq oraz
katalogi maszyn i narzqdzi, instrukcje obshgi maszyn i urzqdzen; .
3) warsztaty szkolne, wyposaione w: maszyny i urzqdzenia, stoly Slusarskie (jeden stol dla jednego ucnia),
urzqdzenia i przyrzqdy do prac montaiowych, urzqdzenia diwigowe i transportu wewnqtrznego, narzqdzia
i urzqdzenia do mycia i konsenvacji, prasy montaiowe z oprzyrzqdowaniem (jedna prasa dla czterech
ucznibw), wiertarkq stolowq, szlifierkq ostrzalkq, przyrzqdy traserskie, przyrzqdy pomiarowe, narzqdzia do
obr6bki rqcznej i maszynowej skrawaniem, narzqdzia monterskie, instrukcje obshgi maszyn i mqdzen,
poradniki zawodowe, dokumentacje techniczne maszyn i urzqdzen, Srodki ochrony indywidualnej.
Ksztalcenie praktyczne moze odbywak siq w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placowkach ksztalcenia
ustawicznego, placowkach ksztalcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiqcych potencjalne miejsce
zatrudnienia absolwentdw szk61 ksztalcqcych w zawodzie.
4. Minimalna liczba godzin ksztalcenia zawodowegol)
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i gdrniczo-hutniczego stanowiqce podbudowq do ksztalcenia
w zawodzie lub grupie zawoddw
.17. Montai i obsluga maszyn i urzqdzen
I

I

I

W szkole liczbq godzin ksztaicenia zawodowego naleiy dostosowak do wymiaru godzin okreilonego
w przepisach w sprawie ramowych plandw nauczania w szkolach publicznych, przewidzianego dla ksztalcenia
zawodowego, zachowujqc minimalnq liczbq godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektow ksztalcenia:
wsp6lnych dla wszystkich zawoddw i wspdlnych dla zawoddw w ramach obszaru ksztalcenia stanowiqcych
podbudowq do ksztalcenia w zawodzie lub grupie zawod6w oraz wlaiciwych dla kwalifikacji wyodrqbnionych
w zawodzie.
*_

5. MOZLIWOSCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI w ZAWODACH
w RAMACH OBSZARU KSZTALCENIA OKRESLONEGO w KLASYFIKACJI ZAWODOW
SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
Absolwent szkoly ksztalcqcej w zawodzie mechanik-monter maszyn i urqdzen po potwierdzeniu kwalifikacji
M. 17. Montai i obsluga rnaszyn i urzqdzeli moze uzyskak dyploh potwierdzajqcy kwalifikacje w zawodzie
.
i nadzorowanieprocesBw
technik mechanik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji ~ 4 4Organizacja
produkcji maszyn i urzqdzeli oraz uzyskaniu wyksztdcenia iredniego.
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Z E S P O ~S Z K O ~RZEMIESLNICZYCH

OSRODEK DOKS~AKANIA IDOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W SZCZECINIE

DOKUMENTACJA PEDAGOGICZNA
NA KURSY ZAWODOWE I- I1- I11 STOPNIA
W ZAWODZIE:

MECHANIK AUTOMATYKI
PRZEMYS~OWEJI URZADZEN
PRECYZYJNYCH

NR PROGRAMU 731102/ODiDZ/SZ/2012

SZCZECIN 2012 r.
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Opracowano na podstawie:
- rozporzqdzenia MEN z dnia 23 grudnia 2011 roku, w sprawie klasyfikacji zawoddw
szkolnictwa zawodowego (Dz.U.2012 poz. 7 z dnia 3 stycznia 2012r)
- rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie ramowych plandw
nauczania w szkolach publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204 z dnia 22 lutego 2012r.)
-

rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie podstawy programowej
ksztalcenia
w zawodach (Dz.U. 2012 poz. 184 z dnia 7 lutego 2012r.)

Dostosowany do potrzeb ksztalcenia mlodocianych pracownikdw z teoretycznych
przedmiotdw zawodowych na kursach zawodowych stopnia I,11, I11w OSrodku
Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Szuecinie w zawodzie MECHANIK
AUTOMANKI P R Z E M Y ~ O W UIURZ~DZENPRECYZYJNYCH
Nr programu: 7311021 ODiDZ I

SZ 1 2012

Wchodzi w Wycie sukcesywnie z dniem 01 wmednia 2012 r.

,,Program powstal na podstawie przykladowego programu nauczania zamieszczonego
na stronie internetowej Krajowego OSrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i
Ustawicznej - htt~://www.koweziu.edu.~l".
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PROGRAM NAUCZANIA
w zawodzie
Mechanik automatyki przemyslowej i urzqdzen precyzyjnych 731102
Nr programu:

731 [Ol]/ZSZ/MEN/l998.02.24/CEZ/2012

Wchodzi w zycie sukcesywnie z dniem 01 wrzeSiiia 2012r.
Opracowano w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu zgodnie z rozporzqdzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej
ksztalcenia w zawodach w oparciu o program nauczania 3901/SZ,LZ/MEN/1998.02.24 dla
zasadniczej szkoly zawodowej w zawodzie mechanik automatyki przemyslowej i urzqdzeli
prec yzyjnych
Celern ksztalcenia zawodowego jest przygotowanie uczqcych siq do zycia w warunkach wspdczesnego Swiata,
wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zrnieniajqcyrn siq rynku pracy.
Zadania szkoly i innych podrniotow prowadzqcych ksztalcenie zawodowe oraz spos6b ich realizacji sq
uwarunkowane zrnianarni zachodzqcyrni w otoczeniu gospodarczo-spdecznyrn, na kt6re wplywajq
w szczeg6lnoSci: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesow gospodarczych i spoiecznych, rosnqcy
udzial handlu rniqdzynarodowego, mobilnoSC geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a t a k e
wzrost oczekiwari pracodawcow w zakresie poziornu wiedzy i urniejqtnoici pracownikow.
W procesie ksztalcenia zawodowego wazne jest integrowanie i korelowanie ksztalcenia ogolnego i zawodowego,
w tyrn doskonalenie kornpetencji kluczowych nabytych w procesie ksztalcenia ogolnego, z uwzglqdnieniern
nizszych etapow edukacyjnych. Odpowiedni poziorn wiedzy ogolnej powiqzanej z wiedzq zawodowq przyczyni siq
do podniesienia poziornu urniejqtnoici zawodowych absolwentow szk6t ksztalcqcych w zawodach, a tyrn sarnyrn
zapewni irn rnozliwoSC sprostania wyzwaniorn zrnieniajgego siq rynku pracy.
W procesie ksztalcenia zawodowego sq podejrnowane dzialania wspomagajqce rozwoj kazdego uczgego siq,
stosownie do jego potrzeb i rnozliwoSci, ze szczegolnyrn uwzglqdnieniern indywidualnych Scieiek edukacji
i kariery, rnozliwoSci podnoszenia poziornu wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania
przedwczesnernu koriczeniu nauki.
Elastycznernu reagowaniu systernu ksztalcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartoici na uczenie
siq przez cale zycie oraz rnobilnoSci edukacyjnej i zawodowej absolwentow ma duiyC wyodrqbnienie kwalifikacji
w rarnach poszczegolnych zawodow wpisanych do klasyfikacji zawodow szkolnidwa zawodowego.
1. CELE KSZTAtCENIA

Absolwent szkoly ksztatcqcej w zawodzie rnechanik automatyki przernyslowej i urzqdzeri precyzyjnych powinien
by6 przygotowany do wykonywania nastqpujqcych zadari zawodowych:
1) rnontowania ukladow autornatyki przernyslowej;
2) rnontowania urzqdzeri precyzyjnych;

3) urucharniania ukladow autornatyki przernyslowej oraz urzqdzeri precyzyjnych;

4) obslugiwania ukladow automatyki przemyslowej oraz urzqdzeri precyzyjnych.
2. EFEKTY KSZTAtCENIA
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Do wykonywania wyiej wymienionych zadari zawodowych niezkdne jest osiqgniecie zakladanych efektow
ksztalcenia, na ktore skladajq sie:
1) efekty ksztalcenia wsp6lne dla wszystkich zawod6w;
(BHP). Bezpieczehstwo i higiena pracy

Uueri:
1) rozr6inia pojecia zwiqzane z bezpieczelistwem i higienp pracy, ochronq przeciwpozarowq, ochronq Srodowiska
i ergonomi~

2) rozroinia zadania i uprawnienia instytucji oraz duib dzialajqcych w zakresie ochrony pracy i ochrony
Srodowiska w Polsce;
3) okreSla prawa i obowiqzki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy;
4) przewiduje zagroienia dla zdrowia i iycia czlowieka oraz mienia i Srodowiska zwiqzane z wykonywaniem zadari
zawodowych;

5) okreila zagroienia zwiqzane z wystepowaniem szkodliwych uynnik6w w Srodowisku pracy;
6) okreSla skutki oddzialywania czynnik6w szkodliwych na organizm ulowieka;

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowigujqcymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczelistwa
i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej i ochrony Srodowiska;
8) stosuje Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadah zawodowych;
9) przestrzega zasad bezpieuehstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce ochrony
przeciwpoiarowej i ochrony jrodowiska;
10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagroienia zdrowia
i 2ycia.
(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej

Uczeri:
1) stosuje pojecia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczqce ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa
podatkowego i prawa autorskiego;
3) stosuje przepisy prawa d o t y u g e prowadzenia dzialalnoki gospodarczej;
4) rozroinia przedsiebiorstwa i instytucje wystepujge w braniy i powiqzania miedzy nimi;

5) analizuje dzialania prowadzone przez przedsiebiorstwa funkcjonujge w braniy;
6) inicjuje wsp6lne przedsiewziecia z r6znymi przedsiebiorstwami z braniy;

7) przygotowuje dokumentacjg niezbednq do uruchomienia i prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej;
8) prowadzi korespondencje zwiganq z prowadzeniem dzialalnoki gospodarczej;
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9) obsluguje urzqdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagajge prowadzenie dzialalnoici
gospodarczej;
10) planuje i podejmuje dzialania marketingowe prowadzonej dzial.alnoici gospodarczej;
11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzialalnoici gospodarczej.

(JOZ). Jezyk obcy ukierunkowany zawodowo
Uczeli:
1) posluguje sie zasobem irodk6w jezykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetyunych),
umozliwiajqcych realizacje zadali zawodowych;
2 ) interpretuje wypowiedzi dotyczqce wykonywania typowych czynnoici zawodowych artykulowane powoli
i wyrainie, w standardowej odmianie jezyka;

3) analizuje i interpretuje kr6tkie teksty pisemne dotyczge wykonywania typowych czynnoici zawodowych;
4) formuluje kr6tkie i zrozumiale wypowiedzi oraz teksty pisemne umozliwiajqce komunikowanie sie w irodowisku
pracy;
5) korzysta z obcojezycznych ir6del informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i spdeczne
Uczeh:
1) przestrzega zasad kultury i etyki;
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadah;
3) przewiduje skutki podejmowanych dzialah;

4) jest otwarty na zmiany;
5) potrafi radzit sobie ze stresem;
6) aktualizuje wiedze i doskonali umiejetnoici zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
8) potrafi ponosit odpowiedzialnoiC za podejmowane dzialania;
9) potrafi negocjowat warunki porozumieh;
10) wsp6tpracuje w zespole.
2) efekty ksztalcenia wsp6lne dla zawod6w w ramach obszaru mechanicznego i g6rniczo-hutniczego, stanowige
podbudowe do ksztakenia w zawodzie lub grupie zawod6w PKZ(M.a);

PKZ(M.a) Umiejqtnoici stanowiqce podbudowe do ksztalcenia w zawodach: mechanik-operator
pojazddw i maszyn rolniczych, zegarmistrz, optyk-mechanik, mechanik precyzyjny, mechanik
automatyki przemystowej i urzqdzeh precyzyjnych, mechanik-monter maszyn i urzqdzefi, mechanik
pojazddw samochodowych, operator obrabiarek skrawajqcych, Slusarz, kowal, monter kadlubdw
okretowych, blacharz samochodowy, blacharz, lakiernik, technik optyk, technik mechanik lotniczy,
technik mechanik okretowy, technik budownictwa okretowego, technik pojazddw samochodowych,
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technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanik, monter mechatronik, elektromechanik pojazd6w
samochodowych, technik mechatronik, technik transportu drogowego, technik energetyk, modelarz
odlewniczy, technik wiertnik, technik g6rnidwa podziemnego, technik g6rnictwa otworowego,
technik g6rnictwa odkrywkowego, technik przehbki kopalin sta+ych, technik odlewnik, technik
hutnik, operator maszyn i urzqdzeri odlewniczych, operator maszyn i urzqdzeir metalurgiunych,
operator maszyn i urzqdzefi do obhbki plastyunej, operator maszyn i urzqdzeli do przetw6rstwa
tworzyw sztuunych, zlotnik-jubiler

1) przestrzega zasad sporzqdzania rysur~kutechniunego maszynowego;

2) sporzqdza szkice czeSci maszyn;
3) sporzqdza rysunki techniane z wykorzystaniem technik kornputerowych;

4) rozr6inia czeSci maszyn i urzqdzeri;

5) rozroznia rodzaje polqczeri;
6) przestrzega zasad tolerancji i pasowari;
7) rozr6inia materialy konstrukcyjne i eksploatacyjne;
8) rozr6inia Srodki transportu wewnetrznego;

9) dobiera sposoby transportu i skladowania materiaMw;
10) rozpoznaje rodzaje korozji oraz okrefla sposoby ochrony przed korozjq;
11) rozr6znia techniki i metody wytwarzania czefci maszyn i urzqdzet?;

12) rozroinia maszyny, urzqdzenia i narzedzia do obr6bki recznej i maszynowej;

13) rozroinia przyrzqdy pomiarowe stosowane podczas obr6bki recznej i maszynowej;
14) wykonuje pomiary warsztatowe;
15) rozr6inia metody kontroli jakoSci wykonanych prac;
16) okreila budowe oraz przestrzega zasad dzialania maszyn i urzqdzeri;
17) posluguje sic dokumentacjq technicznq maszyn i urzqdzeri oraz przestrzega norm dotyczqcych rysunku
techniunego, cze5ci rnaszyn, material6w konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;
18) stosuje programy kornputerowe wspomagajqce wykonywanie zadari.
3) efekty ksztalcenia wlaSciwe dla kwalifikacji wyodrebnionej w zawodzie mechanik automatyki przernyslowej
i urzqdzeri precyzyjnych opisane w czeSci 11:

M.16. Montai i obduga uklad6w automatyki przemyslowej i urzqdzen precyzyjnych
1.Montai ukladow automatyki przemydowej
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1) rozpoznaje symbole i oznaczenia graficzne stosowane na schematach hydrauliunych, pneumatycznych
i elektryanych uklad6w autornatyki przemyslowej;
2) rozr6inia elernenty, urzqdzenia i uklady hydrauliczne, pneumatyczne i elektryczne automatyki przernyslowej;
3) posluguje sic dokumentacjq techniunq, norrnami oraz katalogarni uklad6w automatyki przernyslowej;

4) dobiera elementy i urzqdzenia do montazu ~1klad6w
autornatyki przemyslowej;
5) sprawdza dzialanie element6w i urzqdzeh i uklad6w automatyki przemyslowej;
6) dobiera narzedzia do montazu uklad6w autornatyki przemyslowej;

7) dobiera przyrzqdy pomiarowe stosowane podczas rnontaiu uklad6w automatyki przemyslowej;
8) planuje czynnoSci zwiqzane z montaiem i urucharnianiem urzqdzeri i uklad6w autornatyki przernyslowej;

9) montuje urzqdzenia i uklady autornatyki przemyslowej;

10) ustawia parametry zasilania urzqdzeri i uklad6w automatyki przemyslowej;
11) urucharnia urzqdzenia i uklady automatyki przemyslowej oraz ustawia parametry ich pracy;
12) ocenia jakoSt wykonywanych prac.

2. Montai urzqdzeir precyzyjnych
Uueri:
1) posluguje sie dokumentacjq techniunq urzqdzeh precyzyjnych;
2) rozpoznaje symbole i oznaaenia graficzne stosowane na schematach urzqdzeh precyzyjnych;
3) rozrbznia urzqdzenia automatyki precyzyjnej i ich elementy;

4) posluguje sie dokumentacjq technicznq, normarni i katalogami urzqdzeri precyzyjnych;

5) dobiera elementy do montazu urzqdzeri precyzyjnych;
6) sprawdza dzialanie element6w urzqdzeri precyzyjnych;
7) dobiera narzedzia do montaiu urzqdzeh precyzyjnych;
8) dobiera przyrzqdy pomiarowe stosowane podczas montazu urzqdzeri precyzyjnych;
9) planuje czynnoici zwiqzane z montaiem urzqdzeh precyzyjnych;

10) wykonuje montai urzqdzeri precyzyjnych;
11) wykonuje montaz aparatury kontrolno-pomiarowej w ukladach pomiarowych, ukladach sterowania i regulacji;
12) ustawia parametry zasilania urzqdzeri precyzyjnych;
13) uruchamia urzqdzenia precyzyjne oraz ustawia parametry ich pracy;
14) ocenia jako5t wykonywanych prac.
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3. Obdugiwanie uktad6w automatyki przernysCowej i utzqdzeii precyzyjnych

1) posluguje sie dokumentacjq techniunq i instrukcjami obslugi urzqdzeri i uklad6w automatyki przemyslowej
oraz urzqdzeri precyzyjnych;
2) dobiera przyrzqdy pomiarowe;

3) sprawdza parametry zasilania i dzialanie zabezpieczeri urzqdzeri precyzyjnych i ukladow automatyki
przemyslowej;
4) posluguje sie aparaturq kontrolno-pomiarow~

5) sprawdza dzialanie uklad6w automatyki przemyslowej i urzqdzeri precyzyjnych;

6) dobiera narzedzia do naprawy uklad6w automatyki przemyslowej i urzqdzeh precyzyjnych;
7) dokonuje napraw elementow uklad6w automatyki przemyslowej i urzqdzeri precyzyjnych;
8) wykonuje prace zwiqzane z konserwacjq ukladow automatyki przemyslowej i urzqdzeri precyzyjnych;
9) stosuje materialy eksploatacyjne;
10) ocenia jakoS6 wykonywanych prac.
3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAlCENIA W ZAWODZIE

Szkota podejmujga ksztalcenie w zawodzie mechanik automatyki przemyslowej i urzqdzeri precyzyjnych powinna
posiadaC nastqpujqce pomieszczenia dydaktyczne:
1) pracownie rysunku techniunego, wyposaionq w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podlqczone do sieci
lokalnej z dostepem do Internetu, z drukarkq i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym, stanowiska
komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podlqczone do sieci lokalnej
z dostepem do Internetu, pakiet programow biurowych, program do wykonywania rysunku technianego, pomoce
dydaktyczne do ksztaltowania wyobraini przestrzennej, normy d o t y a g e zasad wykonywania rysunku
techniunego maszynowego;

2) pracownie technologii mechaniunej, wyposaionq w: narzqlzia, maszyny i urzqdzenia do naprawy i montaiu
uklad6w automatyki oraz urzqdzeri precyzyjnych, modele maszyn i urzqdzeri, przyrzqdy do pomiarow wielkoici
nieelektryunych, dokumentacje techniczne, instrukcje obslugi maszyn i urzqdzeri precyzyjnych;
3) pracownie automatyki przemyslowej i urzqdzeri precyzyjnych, w kt6rej powinny by6 zorganizowane
nastqpujqce stanowiska:
a) stanowiska badania i montaiu urzqdzeli, ukladow automatyki i urzqdzeri precyzyjnych (jedno stanowisko dla
trzech uaniow), wyposazone w: zasilanie pneumatyczne, instalacjg elektryunq jednofazowq i trojfazowq
zabezpieaonq ochronq przeciwporaieniowq oraz zasilaczem stabilizowanym prqdu stakgo,
b) stanowisko badania ukladu regulacji wielkojci fizycznych z mozliwokiq zmiany nastaw regulatora (jedno
stanowisko dla trzech uuni6w), wyposaione w: urzqdzenia lub instalacje stanowige obiekty regulacji, aujniki
i przetworniki pomiarowe, regulatory, urzqdzenia wykonawcze;
ponadto pracownia powinna by6 wyposazona w: zestaw przyrzqd6w pomiarowych, narzedzi, element6w
i urzqdzeri automatyki, elementow i urzqdzeri precyzyjnych obejmujqcy: przyrzqdy do pomiar6w wielkojci
elektrycznych i nieelektrycznych, czujniki i przetworniki pomiarowe, elementy i urzqdzenia do montaiu
elektrycznych, pneumatycznych, elektropneumatycznych i hydraulianych ukladow automatyki przemyslowej,
modele i schematy uklad6w automatyki: elektrycznych, pneumatycznych i hydrauliunych, elementy i urzqdzenia
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do montaiu elektrycznych i energoelektronicznych uklad6w napedowych, rejestratory do badania urzqdzeh
i uklad6w automatyki, elementy i zespoly do rnontaiu urzqdzeri precyzyjnych, modele rnaszyn i urzqdzeh
precyzyjnych, przyrzqdy i narzedzia do montaiu i napraw, normy dotyczqce technologii i dokurnentacji montaiu,
obslugi, napraw uklad6w automatyki przemyslowej i urzqdzeh precyzyjnych, dokumentacje technicznq oraz
instrukcje obslugi urzqdzeri precyzyjnych i automatyki przemyslowej, katalogi autornatyki przemyslowej
i urzqdzeh precyzyjnych;
4) warsztaty szkolne, w kt6rych powinny by6 zorganizowane nastepujqce stanowiska:

a) stanowiska do obr6bki recznej metali (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wyposaione w: st64 Slusarski
z imadlem, zestaw narzedzi do obrdbki recznej oraz rob6t montaiowych, zestaw przyrzqd6w pomiarowych,
materialy, surowce i p6lfabrykaty do obrdbki,
b) stanowiska obr6bki maszynowej metali (jedno stanowisko dla trzech uczni6w), wyposaione w: tokarke,
frezarke, wiertarke i szlifierke,
c) stanowiska montaiu, naprawy i konsemacji elernent6w oraz urzqdzeh uklad6w automatyki przemyslowej
i urzqdzeri precyzyjnych (jedno stanowisko dla dw6ch uczni6w), wyposaione w: przyrzqdy porniarowe, narzedzia,
maszyny i urzqdzenia do rnontaiu, naprawy i konserwacji urzqdzeh uklad6w autornatyki przemyslowej i urzqdzeh
precyzyjnych, elernenty i urzqdzenia autornatyki: pneurnatyczne, hydrauliczne, elektryczne oraz urzqdzenia
precyzyjne, przyrzqdy porniarowe,
d) stanowiska diagnostyki i obslugi uklad6w automatyki przemyslowej oraz urzqdzeh precyzyjnych (jedno
stanowisko dla dw6ch uczni6w), wyposaione w: urzqdzenia lub instalacje stanowiqce obiekty uklad6w
autornatyki, czujniki i przetworniki pomiarowe, regulatory, urzqdzenia wykonawcze, urzqdzenia precyzyjne oraz
przyrzqdy pomiarowe, aparature kontrolno-pomiarowq i narzedzia do diagnostyki i obslugi uklad6w autornatyki
przemyslowej oraz urzqdzeh precyzyjnych, dokumentacje techniune urzqdzeh precyzyjnych oraz przyrzqd6w
pomiarowych, Srodki ochrony indywidualnej.
Ksztalcenie praktyczne moie odbywai sie w: pracowniach i warsztatach szkolnych, plac6wkach ksztalcenia
ustawicznego, plac6wkach ksztalcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiqcych potencjalne rniejsce
zatrudnienia absolwent6w szk6l ksztalcqcych w zawodzie.
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Plan nauczania
Kwalifikacje:

M. 16. Montai i obsluga uklad6w automatyki przemyslowej i urzqdzen precyzyjnych
Uczen moze zdawaC kwalifikacje M.16. po ukonczeniu kurs6w : pierwszego, drugiego i
trzeciego stopnia, pod koniec klasy trzeciej.
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RYSUNEK TECHNICZNY
Nr
dzialu
I.
11.
111.
IV.

Tre5ci programowe

Przedmiot i cel rysunku technicznego
Konstrukcje geometryczne
Zasady i technika szkicowania
Rzutowanie aksonometryczne i
prostokqtne
V. Zasady wykonywania widok6w i
przekroj6w
VI. Wymiarowanie rysurlk6w
VII. Tolerancje, pasowania i chropowato5C
powierzchni
VIII. Uproszczenia rysunkowe
IX. Rysunki wykonawcze i z~ozeniowe
X. Tworzenie dokumentacji
konstrukcyjno-technologicznej
Razem

Liczba godzin
Razem
I st.
I1 st. I11 st.
1
1
6
6
3
3
8
8

8

-

10
4

.

-

8

-

-

-

-

10
4

3
3
2

-

-

-

-

3
3
2

48

-

-

48

-

Propozycje metod sprawdzania i oceniania edukacyjnych osiqgnieC uczni6w
Sprawdzanie osiqgniqC ucznia powinno odbywaC siq na podstawie ustalonych kryteribw.
Ocena osiqgniqC szkolnych powinna aktywizowaC i mobilizowaC do pracy
zar6wno ucznia, jak i nauczyciela.'
Proces oceniania powinien obejmowaC:
- diagnozq stanu wiadomoici i umiejqtnoici ucznibw pod kqtem zalokonych celbw
ksztalcenia oraz rozpoznawanie trudnoSci w osiqganiu zalozonych celbw ksztalcenia,
- sprawdzanie wiadomoSci i umiejqtnoSci ucznia po zrealizowaniu treici ksztalcenia.
W trakcie realizacji programu nauczania nalezy dokonywaC oceny osiqgniqC ucznibw
na podstawie: ustnych sprawdzian6wYpisemnych sprawdzianbw, obserwacji ucznia podczas
wykonywania Cwiczeri.
W ocenie osiqgniqC ucnia nalezy uwzglqdnik wyniki sprawdzianbw oraz poziom wykonania
Cwiczeri. Ocenianie osiqgniqC uczni6w powinno by6 dokonywane zgodnie z obowiqzujqcq
skalq ocen.

Literatura
Dobrzanski T. - ,,Rysunek techniczny". WNT, Warszawa 1996
Rutkowski A. - ,,CzqSci maszyn". WSiP, Warszawa 1998
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Nr
TreSci programowe
dzialu
I. Podstawowe pojgcia technologii
11. Narzqdzia i pomiary warsztatowe
111. Technologia obr6bki rqcznej i
zmechanizowanej
IV. Materialy metalowe i niemetalowe
V. Obr6bka cieplna i cieplno-cherniczna
VI. Lqczenie metali i niemetali
VII. Tolerancje wymiar6w, pasowania i
chropowatoSci powierzchni
VIII. Wsp6lczesne techniki wytwarzania
IX. Budowa, technologia element6w i
mechanizmbw urzqdzen precyzyjnych
oraz automatyki przemyslowej
X. Podstawowe obliczenia
wytrzymaloSciowe
XI. Technologia napraw i konsenvacji
XII. Powloki ochronne metali i ich stop6w
Razem

Liczba godzin
Razem
I st.
I1 st. I11 st.
1
2
4
4
5
5

-

-

5
4
4
4

-

-

5
-

6
10

-

11
10

-

8

-

8

10
6
40

-

10
6
72

-

32

-

-

-

5
4
4
4

Propozycje metod sprawdzania i oceniania edukacyjnych osiqgniqt ucznibw
Sprawdzanie osiqgniqC ucznia powinno odbywaC s i na
~ podstawie ustalonych kryteri6w.
Ocena osiqgni~kszkolnych powinna aktywizowaC i mobilizowaC do pracy
zar6wno ucmia, jak i nauczyciela.'
Proces oceniania powinien obejmowaC:
- diagnoz~stanu wiadomoici i umiej~tnoSciuczni6w pod kqtem zalozonych cel6w
ksztalcenia oraz rozpoznawanie trudnoici w osiqganiu zaldionych cel6w ksztalcenia,
- sprawdzanie wiadomoSci i umiejqtnoici ucnia po zrealizowaniu treSci ksztalcenia.
W trakcie realizacji programu nauczania naledy dokonywak oceny osiqgniqC uczni6w
na podstawie: ustnych sprawdzian6w, pisemnych sprawdzian6w, obsenvacji ucnia podczas
wykonywania CwiczeA.
W ocenie osiqgniqC ucznia nalezy uwzglqdniC wyniki sprawdzian6w oraz poziom wykonania
Cwiczefi. Ocenianie osiqgniqk uczni6w powinno by6 dokonywane zgodnie z obowiwujqcq
skalq ocen.
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Literatura
Gbrecki A. - ,,Technologia ogolna. Podstawy technologii mechanicznych". WSIP,
Warszawa 2000
Okoniewski S. - ,,Technologia maszyn". WSIP, Warszawa 1995

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

Nr
dziah
I.
11.
111.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.

TreSci programowe
Pole elektryczne
Prqd stab
Pole magnetyczne i elektromagnetyzm
Prqd przemienny
Porniary elektryczne
Maszyny i urzqdzenia elektryczne
Elementy elektroniczne
Uklady elektroniczne
Elementy techniki cyfrowej
Razem

Liczba godzin
Razem
I st. I1 st. I11 st.
2
2
6
6
4
4
3
3
4
4
5
3
8
3
3
9
9
9
9
24
24
48

Propozycje metod sprawdzania i oceniania edukacyjnych osiqgnipd uczni6w
Sprawdzanie osiqgniqC ucznia powinno odbywaC siq na podstawie ustalonych kryteri6w.
Ocena osiqgniqC szkolnych powinna aktywizowat i mobilizowaC do pracy
zarbwno ucznia, jak i nauczyciela. '
Proces oceniania powinien obejmowaC:
- diagnozq stanu wiadomoici i umiejqtnoici ucznidw pod kqtem zalozonych cel6w
ksztalcenia oraz rozpoznawanie trudnoici w osiqganiu zalozonych celbw ksztalcenia,
- sprawdzanie wiadomoici i umiejqtnoici ucznia po zrealizowaniu treSci ksztalcenia.
W trakcie realizacji programu nauczania nalezy dokonywaC oceny osiuniqC uczni6w
na podstawie: ustnych sprawdzianbw, pisemnych sprawdzianbw, obserwacji ucnia podczas
wykonywania Cwiczeii.
W ocenie osiqgniqC ucznia nalezy uwzglqdnid wyniki sprawdzian6w oraz poziom wykonania
Cwiczeh. Ocenianie osiqgniqC uczni6w powinno by6 dokonywane zgodnie z obowiqzujqcq
skalq ocen.
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Literatura
Kurdziel R. - ,,Podstawy elektrotechniki dla szkoly zasadniczej". Cz. 1 i 2. WSIP,
Warszawa 2000
Olszewski M. - ,,Podstawy mechatroniki". Wydawnictwo REA, Warszawa 2006
Jablohski W. - ,,Elektrotechnika z automatykq". WSiP 1996
Pi6ro B.M. - ,,Podstawy elektroniki" cz. 1 i 2, WSiP 1996

AUTOMATYKA PRZEMYSLOWA I ROBOTYKA
Nr
TreSci programowe
dziah
I.
Obw6d regulacji i jego cechy
11. Podstawowe elementy automatyki
111. Urzqdzenia pomiarowe w ukladach
automatycznej regulacji
IV. Elementy nastawcze
V. Silowniki
VI. Uklady zasilajqce
VII. Regulatory
VIII. Regulatory bezpoiredniego dzialania
IX. Blokowe systemy automatyki
X. Regulatory elektroniczne
XI. Regulatory pneumatyczne
XII. Regulacja dwu i trzystanowa
XIII. Elementy dwustanowe, zabezpieczenia
i blokady w ukladach sterowania
XIV. Mikroprocesorowe systemy sterowah
XV. Uklady regulacji automatycmej ocena jakogci regulacji
XVI. WiadomoSci og6lne o maszynach
manipulacyjnych
XVII. Uklady napqdowe w robotach
przemyslowych
XVIII. Uklady pozycjonowania w robotach
przemyslowych
XIX. Programowanie robot6w
przemyslowych
XX. Urzqdzenia wyposaienia robotdw
XXI. Zastosowanie robotdw
Razem
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Liczba godzin
Razem
I st. I1 st. I11 st.
4
4
4
4
6
6

-

5
5
4
4
4
4

-

-

4
4
4
3

-

-

4
3

4

-

-

3

3

-

-

3

3

-

-

3

3

-

-

3

3

-

-

3
3

40

40

3
3
80

-

-

5
5
4
4
4
4
4
4
4
3

3

Propozycje metod sprawdzania i oceniania edukacyjnych osiqgniqt uczni6w
Sprawdzanie osiqgniqC ucznia powinno odbywaC siq na podstawie ustalonych kryteri6w.
Ocena osi~niqCszkolnych powinna aktywizowaC i mobilizowaC do pracy
zar6wno ucmia, jak i nauczyciela.'
Proces oceniania powinien obejmowaC:
- diagnozq stanu wiadomoici i umiejqtnoici uczni6w pod kqtem zalozonych cel6w
ksztalcenia oraz rozpoznawanie trudnoici w osiqganiu zalozonych cel6w ksztalcenia,
- sprawdzanie wiadomoici i umiejqtnoici ucznia po zrealizowaniu treici ksztalcenia.
W trakcie realizacji programu nauczania nalezy dokonywaC oceny osiqgniqC uczni6w
na podstawie: ustnych sprawdzianbw, pisemnych sprawdzian6w7obserwacji ucmia podczas
wykonywania Cwiczen.
W ocenie osiqgniqC ucznia nalezy uwzglqdniC wyniki sprawdzian6w oraz poziom wykonania
Cwiczen. Ocenianie osiqgniqC pczni6w powinno by6 dokonywane zgodnie z obowiqzujqcq
skalq ocen.

Literatura
Kostro J. - ,,Elementy, urzqdzenia i uklady automatyki". WSiP 1997
Siemieniako F., Gawrysiak M. - ,,Automatyka i robotyka". WSiP 1996
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URZADZENIA PRECYZYJNE

Propozycje metod sprawdzania i oceniania edukacyjnych osiqgnip5 uczni6w
Sprawdzanie osiqgniqC ucznia powinno odbywad siq na podstawie ustalonych kryteri6w.
Ocena osiqgniqC szkolnych powinna aktywizowad i mobilizowaC do pracy
zarbwno ucznia, jak i nauczyciela.'
Proces oceniania powinien obejmowaC:
- diagnozq stanu wiadomoici i umiejqtnoici uczni6w pod kqtem zalozonych cel6w
ksztalcenia oraz rozpoznawanie trudnoici w osiqganiu zaloZonych cel6w ksztalcenia,
- sprawdzanie wiadomoici i umiejqtnoici ucznia po zrealizowaniu treici ksztalcenia.
W trakcie realizacji programu nauczania nalezy dokonywaC oceny osiqgnigC uczni6w
na podstawie: ustnych sprawdziandw, pisemnych sprawdzianbw, obsenvacji ucmia podczas
wykonywania Cwiczen.
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W ocenie osiqgniq6 ucznia nalezy uwzglqdni6 wyniki sprawdzian6w oraz poziom wykonania
Cwiczen. Ocenianie osislgniqC uczni6w powinno by6 dokonywane zgodnie z obowiqmjqcq
skalq ocen.

Literatura
Kostro J. - ,,Elementy, urzqdzenia i uklady automatyki". WSiP 1997
Bozenko L. - ,,Maszynoznawstwo dla zasadniczych szk61 zawodowych". WSiP 1996
Schmid D. - ,,Mechatronika9'.Wydawnictwo REA, Warszawa 2002
Olszewski M. - ,,Podstawy mechatroniki". Wydawnictwo REA, Warszawa 2006

PRACOWNIA MECHANIKI PRECYZYJNEJ I AUTOMATYKI
Nr
TreSci programowe
dziah
Pomiary z zakresu miernictwa
I.
elektrycznego
11. Pomiary z zakresu miernictwa
przemyslowego
111. Badania elektrycznych i
elektronicznych elementow automatyki
IV. Badania urzqdzen i aparat6w
automatyki mechanicznej
V. Obsluga i uruchamianie ukladow
automatyki
VI. Obsluga i programowanie stanowiska
zrobotyzowanego
Razem

Liczba godzin
Razem
I st. I1 st. I11 st.
8
8

-

-

8

8

-

-

7

7

-

-

6

6

-

-

6

6

-

-

5

5

-

-

40

40

Propozycje metod sprawdzania i oceniania edukacyjnych osiqgniqb uczni6w
Sprawdzanie osiqgniq6 ucznia powinno odbywaC siq na podsfawie ustalonych kryteri6w.
Ocena osiqgniq6 szkolnych powinna aktywizowa6 i mobilizowaC do pracy
zar6wno ucznia, j ak i nauczyciela.'
Proces oceniania powinien obejmowae:
- diagnozq stanu wiadomoici i umiejqtnoSci uczni6w pod kqtem zalozonych celow
ksztalcenia oraz rozpoznawanie trudnoSci w osiqganiu zaloionych cel6w ksztalcenia,
- sprawdzanie wiadomoSci i umiejqtnoici ucznia po zrealizowaniu treSci ksztalcenia.
W trakcie realizacji programu nauczania nalezy dokonywak oceny osislgniq6 uczni6w
na podstawie: ustnych sprawdzian6w7pisernnych sprawdzian6w7obsenvacji ucznia podczas
wykonywania Cwiczeli.
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W ocenie osiqgniqC ucznia nalezy uwzglqdni6 wyniki sprawdzian6w oraz poziom wykonania
Cwiczen. Ocenianie osislgniqC uczni6w powinno by6 dokonywane zgodnie z obowiqzujqcq
skalq ocen.
1

Literatura
Schmid D. - ,,Mechatronikayy.
Wydawnictwo REA, Warszawa 2002
Olszewski M. - ,,Podstawy mechatroniki". Wydawnictwo REA, Warszawa 2006

PODSTAWY UZYTKOWANIA KOMPUTERA
Nr
dziah
I.
11.
111.
IV.
V.

Treiici programowe
Budowa komputera
Edytor tekstu
Arkusz kalkulacyjny
Oprogramowanie uzytkowe
Multimedia i sieci komputerowe
Razem

Liczba godzin
Razem
I st. I1 st. I11 st.
1
1
8
8
7
7
14
14
6
6
36
36

Propozycje metod sprawdzania i oceniania edukacyjnych osiqgnied ucznihw
Sprawdzanie osiqgniqC ucznia powinno odbywaC siq na podstawie ustalonych kryteri6w.
Ocena osiqgniq6 szkolnych powinna aktywizowaC i mobilizowaC do pracy
zar6wno ucznia, jak i nauczyciela.'
Proces oceniania powinien obejmowad:
- diagnozq stanu wiadomoici i umiejqtnoici uczniow pod kqtem za~ozonychcel6w
ksztalcenia oraz rozpoznawanie trudnoici w osislganiu zalozonych celow ksztalcenia,
- sprawdzanie wiadomoici i umiejqtnoici ucznia po zrealizowaniu treici ksztalcenia.
W trakcie realizacji programu nauczania nalezy dokonywaC oceny osiqgniqC uczni6w
na podstawie: ustnych sprawdzianow, pisernnych sprawdzian6w7obsenvacji ucznia podczas
wykonywania Cwiczen.
W ocenie osiqgniqC ucznia nalezy uwzglqdniC wyniki sprawdzian6w oraz poziom wykonania
Cwiczen. Ocenianie osiagniqC uczni6w powinno by6 dokonywane zgodnie z obowiqzujqcq
skalq ocen.
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Nr
TreSci programowe
dziah
I. podstawowe pojqcia gospodarki
rynkowej;
I1 dokumenty dotyczqce zatrudnienia
I11 podejmowanie i prowadzenie
dzialalnoSci gospodarczej
IV funkcjonowanie przedsiqbiorstw
budowlanych
V prawa i obowizgki pracownika i
pracodawcy
VI bezpieczenstwo i higiena pracy
VII ochrona przeciwpozarowa i ochrona
Srodowiska
VIII przepisy prawa budowlanego,
podatkowego i bankowego
IX elementy ergonomii
X Srodki ochrony indywidualnej
XI zasady udzielenia pienvszej pomocy
poszkodowanym w wypadkach przy
pracy
XI1 zasady i metody komunikowania siq

Liczba godzin
Razem
I st.
I1 st. I11 st.
1
1

-

-

-

1
1

1
1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

-

-

1
1

1
1

-

-

1

1

-

-

-

-

1
1
1

1
1
1

-

-

1

1

Propozycje rnetod sprawdzania i oceniania edukacyjnych osiqgniqk uczni6w
Sprawdzanie osiqgniqd ucznia powinno odbywad siq na podstawie ustalonych kryteri6w.
Proces oceniania powinien obejmowad:
- diagnoze stanu wiadomoici i umiejqtnoici uczni6w pod kqtem zalozonych cel6w
ksztalcenia oraz rozpoznawanie trudnoici w osiqganiu zalozonych cel6w ksztalcenia,
- sprawdzanie wiadomoici i umiejetnoici ucznia po zrealizowaniu treici ksztalcenia.
W trakcie realizacji programu nauczania nalezy dokonywad oceny osiqgnied uczni6w
na podstawie: ustnych sprawdzianbw, pisemnych sprawdzian6w ,obsenvacji ucznia podczas
wykonywania zadah.
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Literatura
Buczynska T. - ,,Podstawy przedsiqbiorczo4ci. Podqcznik". Wydawnictwo szkolne
PWN 2003
Mikina A., Sienna M. - ,,Przedsiqbiorczo4C - podrqcznik dla szk61 zasadniczych". WSiP 2003
Mierzejewska-Majcherek J. - ,,PrzedsiqbiorczoSCna co dzieri" - Wydawnictwo REA

JQZYK OBCY ZAWODOWY
1. Posluguje siq zasobem Srodkow jqzykowych (leksykalnych,
gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umozliwiajqcych
realizacjq zadan zawodowych.
2. Interpretuje wypowiedzi dotyczqce wykonywania typowych czynnoici
zawodowych artykulowane powoli i wyraznie, w standardowej odmianie
j ezyka.
3. Analizuje i interpretuje krbtkie teksty pisemne dotyczqce wykonywania
typowych czynnoki zawodowych.
4. Formutuje krotkie i zrozumiale wypowiedzi oraz teksty pisemne
umozliwiajqce komunikowanie siq w Srodowisku pracy.
5. Korzysta z obcojqzycznych i r d e l informacji.
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OSRODEK DOKSZTALCANIA

IDOSKONALENIA ZAWODOWEGO

W SZCZECINIE

DOKUMENTACJA PEDAGOGICZNA
NA KURSY ZAWODOWE I- I1- I11 STOPNIA
W ZAWODZIE:

MECHANIK PRECYZYJNY

NR PROGRAMU 731103/ODiDZ/SZ/2012

SZCZECIN 2012 r.
453

Opracowano na podstawie:
- rozporzqdzenia MEN z dnia 23 grudnia 2011 roku, w sprawie klasyfikacji zawod6w
szkolnictwa zawodowego (Dz.U.2012 poz. 7 z dnia 3 stycznia 2012r)
-

rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie ramowych plan6w
nauczania w szkolach publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204 z dnia 22 lutego 2012r.)

-

rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie podstawy programowej
ksztalcenia
w zawodach (Dz.U. 2012 poz. 184 z dnia 7 lutego 2012r.)

Dostosowany do potrzeb ksztalcenia mlodocianych pracownik6w z teoretycznych
przedmiot6w zawodowych na kursach zawodowych stopnia I,11, I11w OSrodku
Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Szaecinie w zawodzie MECHANIK
PRECYZYJNY
Nr programu: 7311031 ODiDZ I

SZ I 2012

Wchodzi w iycie sukcesywnie z dniem 01 w1zeSnia 2012 r.

,,Program powstal na podstawie przykladowego programu nauczania zamieszczonego
na stronie internetowej Krajowego Oirodka Wspierania Edukacji Zawodowej i
Ustawicznej - http://www.koweziu.edu.pl".
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PROGRAM NAUCZANIA
w zawodzie
Mechanik precyzyjny 731103
Nr programu:

731[03]/ZSZ/MENiS/2002.08.20/CEZ/2012

Wchodzi w zycie sukcesywnie z dniem 01 wrzeSnia 2012r.
Opracowano w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu zgodnie z rozporzqdzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej
ksztalcenia w zawodach w oparciu o program nauczania 73 1[03]/ZSZ/MENiS/2002.08.20
dla zasadniczej szkoly zawodowej w zawodzie mechanik precyzyjny.
Celem ksztalcenia zawodowego jest przygotowanie uczqcych sie do iycia w warunkach wsp6lczesnego hviata,
wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniajgym sie rynku pracy.
Zadania szkdy i innych podmiot6w prowadzqcych ksztalcenie zawodowe oraz spos6b ich realizacji sq
uwarunkowane zmianami zachodzqcymi w otoueniu gospodaruo-spoiecznym, na kt6re wplywajq
w szczeg6lnoici: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja proces6w gospodaruych i spdeunych, rosnqcy
udzial harldlu miedzynarodowego, mobilnoit geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a takie
wzrost oczekiwari pracodawc6w w zakresie poziomu wiedzy i umiejetnoki pracownikhw.
W procesie ksztalcenia zawodowego waine jest integrowanie i korelowanie ksztakenia og61nego i zawodowego,
w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie ksztalcenia og61neg0, z uwzglednieniem
niiszych etapdw edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy og61nej powiqzanej z wiedzq zawodowq przyczyni sie
do podniesienia poziomu umiejetnoici zawodowych absolwent6w szka ksztalcqcych w zawodach, a tym samym
zapewni im moiliwoX sprostania wyzwaniom zmieniajqcego sie rynku pracy.

W procesie ksztalcenia zawodowego sq podejmowane dzialania wspomagajqce rozw6j kaidego u u g e g o sic,
stosownie do jego potrzeb i moiliwoici, ze szczeg6lnym uwzglednieniem indywidualnych icieiek edukacji
i kariery, moiliwoSci podnoszenia poziomu wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania
przedwczesnemu konczeniu nauki.
Elastyunemu reagowaniu systemu ksztalcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartoici na uczenie
sie przez cale iycie oraz mobilnoici edukacyjnej i zawodowej absolwent6w ma sluiyt wyodrebnienie kwalifikacji
w ramach poszczeg6lnych zawod6w wpisanych do klasyfikacji zawod6w szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAkCENIA
Absolwent s z k w ksztalcgej w zawodzie mechanik precyzyjny powinien by6 przygotowany do wykonywania
nastepujqcych zadah zawodowych:
1) montowania i naprawiania mechanizm6w maszyn i urzqdzeri precyzyjnych;
2) montowania, naprawianie i konserwowania przyrzqd6w pomiarowych;
3) montowania i naprawiania naped6w pneumatycznych, hydraulicznych i elektryunych.

2. EFEKTY KSZTAkCENIA
Do wykonywania wyiej wymienionych zadari zawodowych niezbedne jest osiqgniecie zakladanych efekt6w
ksztalcenia, na kt6re skladajq sic:
1) efekty ksztalcenia wsp6lne dla wszystkich zawod6w;
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(BHP). BezpieczeAstwo i higiena pracy

Uueri:
1) rozrdinia pojecia zwiqzane z bezpieczeristwem i higienq pracy, ochronq przeciwpozarowq, ochronq Srodowiska
i ergonomi%

2) rozrdinia zadania i uprawnienia instytucji oraz d u i b dzialajqcych w zakresie ochrony pracy i ochrony
Srodowiska w Polsce;
3) okreila prawa i obowiqzki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy;
4) przewiduje zagroienia dla zdrowia i iycia czlowieka oraz mienia i Srodowiska zwiqzane z wykonywaniem zadari
zawodowych;
5) okredla zagroienia zwigane z wystepowaniem szkodliwych uynnikow w Srodowisku pracy;
6) okreSla skutki oddzialywania czynnikow szkodliwych na organizm czlowieka;
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiqzujqcymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeistwa
i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;

8) stosuje 5rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadari zawodowych;
9) przestrzega zasad bezpieuehstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce ochrony
przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
10) udziela piewszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagroienia zdrowia
i iycia.
(PDG). Podejrnowanie i prowadzenie dziatalnoki gospodarczej

1) stosuje pojecia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczqce ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa
podatkowego i prawa autorskiego;
3) stosuje przepisy prawa dotyczqce prowadzenia dzialalnoki gospodarczej;

4) rozroinia przedsiebiorstwa i instytucje wystepujge w bran8 i powigania miedzy nimi;
5) analizuje dzialania prowadzone przez przedsiebiorstwa funkcjonujqce w braniy;
6) inicjuje wspolne przedsiewziecia z roznymi przedsiebiorstwami z branzy;
7) przygotowuje dokumentacje niezbednq do uruchomienia i prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej;

8) prowadzi korespondencje zwiqzanq z prowadzeniem dzialalnoki gospodaruej;

9) obduguje urzqdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagajqce prowadzenie dzialalnoSci
gospodarczej;
10) planuje i podejmuje dzialania marketingowe prowadzonej dzialalnoici gospodarczej;
11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dziablnoki gospodarczej.
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(102). Jezyk obcy ukierunkowany zawodowo
Uczeh:

1) postuguje sic zasobem Srodk6w jezykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetyunych),
umoiliwiajqcych realizacje zadah zawodowych;
2) interpretuje wypowiedzi dotyczqce wykonywania typowych czynnoSci zawodowych artykulowane powoli
i wyrainie, w standardowej odmianie jezyka;
3) analizuje i interpretuje krotkie teksty pisemne dotyczqce wykonywania typowych czynnoSci zawodowych;

4) formuluje kr6tkie i zrozumiaie wypowiedzi oraz teksty pisemne umoiliwiajqce komunikowanie sie w Srodowisku
pracy;
5) korzysta z obcojezycznych ir6del informacji.
(KPS). Kompetencje personalne i spoleczne

Uueh:
1) przestrzega zasad kultury i etyki;
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadah;

3) przewiduje skutki podejmowanych dziatah;
4) jest otwarty na zmiany;
5) potrafi radzit sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedze i doskonali umiejetnoSci zawodowe;
7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
8) potrafi ponosit odpowiedzialnoSC za podejmowane dziabnia;

9) potrafi negocjowat warunki porozumieh;
10) wsp$pracuje w zespole.
2) efekty ksztatcenia wsp6lne dla zawod6w w ramach obszaru mechanicznego i g6rniczo-hutniczego, stanowige
podbudowe do ksztakenia w zawodzie lub grupie zawod6w PKZ(M.a);
PKZ(M.a) Umiejetnoici stanowiqce podbudowe do ksztalcenia w zawodach: mechanik-operator
pojazd6w i maszyn rolniczych, zegarmistrz, optyk-mechanik, mechanik precyzyjny, mechanik
automatyki przemydowej i urzqdzen precyzyjnych, mechanik-monter maszyn i urzqdzeh, mechanik
pojazd6w samochodowych, operator obrabiarek skrawajqcych, Blusarz, kowal, monter kadlub6w
okretowych, blacharz samochodowy, blacharz, lakiernik, technik optyk, technik mechanik lotniczy,
technik mechanik okretowy, technik budownictwa okretowego, technik pojazd6w samochodowych,
technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanik, monter mechatronik, elektromechanik pojazd6w
samochodowych, technik mechatronik, technik transportu drogowego, technik energetyk, modelarz
odlewniuy, technik wiertnik, technik gornictwa podziemnego, technik g6rnictwa otworowego,
technik gornictwa odkrywkowego, technik przer6bki kopalin stalych, technik odlewnik, technik
hutnik, operator maszyn i urzqdzen odlewniuych, operator maszyn i urzqdzen metalurgicznych,
operator maszyn i urzqdzeli do obr6bki plastycznej, operator maszyn i urzqdzen do przetw6rshnra
tworzyw sztucznych, ziotnik-jubiler
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1) przestrzega zasad sporzqdzania rysunku technicznego maszynowego;

2) sporzqdza szkice czeki maszyn;
3) sporzqdza rysunki techniune z wykorzystaniem technik komputerowych;
4) rozr6inia cze5ci maszyn i urzqdzeli;

5) rozr6inia rodzaje polqczeli;
6) przestrzega zasad tolerancji i pasowali;

7) rozr6inia materialy konstrukcyjne i eksploatacyjne;
8) rozr6znia 5rodki transportu wewnetrznego;

9) dobiera sposoby transportu i skladowania material6w;
10) rozpoznaje rodzaje korozji oraz okreSla sposoby ochrony przed korozjq;
11) rozr6znia techniki i metody wytwarzania cze5ci maszyn i urzqdzeli;
12) rozr6inia maszyny, urzqdzenia i narzedzia do obr6bki reunej i maszynowej;
13) rozr6inia przyrzqdy pomiarowe stosowane podczas obr6bki recznej i rnaszynowej;
14) wykonuje pomiary warsztatowe;

15) rozr6znia metody kontroli jako5ci wykonanych prac;
16) okre5la budowe oraz przestrzega zasad dzialania maszyn i urzqdzeri;
17) poduguje sie dokumentacjq technicznq maszyn i urzqdzeli oraz przestrzega norm dotyuqcych rysunku
techniunego, cze5ci maszyn, material6w konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;
18) stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadari.
3) efekty ksztalcenia wlaSciwe dla kwalifikacji wyodrebnionej w zawodzie mechanik precyzyjny opisane w czeki
11:

M.15. Montai i naprawa rnaszyn i urzqdzeri precyzyjnych
1. Montai i naprawa mechanizrn6w rnaszyn i urzqdzeri precyzyjnych

Uaeli:
1) rozr6inia mechanizmy maszyn i urzqdzeri precyzyjnych oraz rozpoznaje ich parametry, symbole i schematy;
2) sprawdza dzialanie element6w mechanizm6w maszyn i urzqdzeri precyzyjnych;

3) dobiera narzedzia do montazu, naprawy i regulacji mechanizm6w maszyn i urzqdzeli precyzyjnych;
4) dobiera przyrzqdy pomiarowe do pomiar6w podczas montaiu, naprawy i regulacji mechanizm6w maszyn
i urzqdzeri precyzyjnych;
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5) okreila sposob montaiu mechanizmow maszyn i urzqdzeri precyzyjnych;
6) wykonuje montai mechanizmdw maszyn i urzqdzeri precyzyjnych;
7) wykonuje prace zwiqzane z uruchomieniem maszyn i urzqdzeh precyzyjnych;
8) wykonuje regulacje mechanizmow maszyn i ilrzqdzeri precyzyjnych;
9) wykonuje konserwacje mechanizm6w maszyn i urzqdzeri precyzyjnych;
10) okreSla spos6b napraw mechanizm6w maszyn i urzqdzeri precyzyjnych;
11) wykonuje naprawy mechanizm6w maszyn i urzqdzeri precyzyjnych.
2. Montai i naprawa przyrzqdbw pomiarowych

Uczeri:
1) rozr6inia mechanizmy precyzyjne przyrzqd6w pomiarowych oraz rozpoznaje ich parametry, symbole
i schematy;

2 ) sprawdza dzialanie mechanizm6w przyrzqd6w pomiarowych;
3) dobiera narzedzia do montaiu, naprawy i regulacji przyrzqd6w pomiarowych;
4) dobiera przyrzqdy pomiarowe do pomiar6w podczas montaiu, naprawy i regulacji przyrzqd6w pomiarowych;

5) okreila sposdb montaiu mechanizm6w przyrzqd6w pomiarowych;
6) wykonuje montai mechanizm6w przyrzqd6w pomiarowych;
7) reguli~jeprzyrzqdy pomiarowe;
8) wykonuje konserwacje przyrzqd6w pomiarowych;
9) okreSla spos6b napraw mechanizm6w przyrzqd6w pomiarowych;
10) wykonuje naprawe mechanizmdw przyrzqdow pomiarowych.
3. Montaz i naprawa napedbw pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych

1) rozr6inia elementy mechanizmdw napedow pneumatycznych, hydraulicznych i elektryunych oraz rozpoznaje
ich parametry, symbole i schematy;

2 ) sprawdza dzialanie naped6w pneumatycznych, hydrauliunych i elektrycznych;
3) dobiera narzedzia do montaiu, naprawy i regulacji mechanizm6w naped6w pneurnatycznych, hydrauliunych
i elektryanych;
4) dobiera przyrzqdy pomiarowe do pomiar6w podczas montaiu, naprawy i regulacji mechanizm6w naped6w
pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych;
5) okreSla spos6b montaiu mechanizm6w naped6w pneumatycznych, hydraulicznych i elektryunych;
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6) wykonuje rnontai rnechanizrn6w naped6w pneurnatycznych, hydrauliunych i elektrycznych;
7) wykonuje ~~stawienie
parametrow zasilania naped6w pneurnatycznych, hydraulicznych i elektrycznych;
8) wykonuje regulacje naped6w pneurnatyanych, hydrauliunych i elektryctnych;
9) wykonuje konserwacje rnechanizrn6w naped6w pneurnatycznych, hydraulicznych i elektrycznych;

10) okreila spos6b napraw rnechanizrndw napqI6w pneurnatycznych, hydraulicznych i elektryunych;
11) wykonuje naprawy rnechanizrn6w naped6w pneurnatyunych, hydrauliunych i elektrycznych.

3. WARUNKI REALIZAUI KSZTAkCENIA W ZAWODZIE
Szkda podejrnujqca ksztalcenie w zawodzie rnechanik precyzyjny powinna posiadaC nastepujge pornieszaenia
dydaktyune:
1) pracownie rysunku techniunego, wyposaionq w: stanowisko kornputerowe dla nauczyciela podlqczone do sieci
lokalnej z dostepern do Internetu, z drilkarkq i ze skanerern oraz z projektorern rnultirnedialnyrn, stanowiska
kornputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie kornputery podlqczone do sieci lokalnej
z dostepern do Internetu, pakiet prograrn6w biurowych, program do wykonywania rysunku techniunego, pornoce
dydaktyune do ksztakowania wyobraini przestrzennej, norrny d o t y u g e zasad wykonywania rysunku
technianego rnaszynowego, dokurnentacje konstrukcyjne rnaszyn i urzqdzeri precyzyjnych;
2) pracownie technologii rnechaniunej, wyposaionq w: dokilrnentacje technologiune, rnaterialy stosowane do
wytwarzania elernent6w rnaszyn i urzqdzeri precyzyjnych, przyrzqdy do porniar6w wielkoSci nieelektrycznych,
elernenty i rnechanizrny urzqdzeri precyzyjnych, przyrzqd6w porniarowych oraz naped6w pneurnatyanych,
hydrauliunych i elektrycznych, rnodele rnaszyn i urzqdzeri precyzyjnych, narzedzia do rnontaiu i naprawy rnaszyn
i urzqdzeri precyzyjnych;

3) pracownie rnaszyn i urzqdzeri precyzyjnych wyposaionq w: stanowiska do rnontaiu, napraw i konserwacji
rnechanizrnow rnaszyn i urzqdzeri precyzyjnych (jedno stanowisko dla trzech uuni6w), z zasilaniern
pneurnatyunyrn oraz instalacjq elektrycznq jednofazowq i tr6jfazowq zabezpieczonq ochronq przeciwporaieniowq
i zasilaczern stabilizowanyrn prqdu stalego; zestaw przyrzqd6w porniarowych, narzedzi, elernent6w
i rnechanizrn6w rnaszyn i urzqdzeri precyzyjnych oraz dokurnentacji obejrnujqcy: przyrzqdy do porniar6w wielkojci
elektrycznych i nieelektryunych, elernenty i rnechanizrny do rnontaiu urzqdzeri precyzyjnych, przyrzqd6w
porniarowych, naped6w pneurnatycznych i hydrauliunych, rnodele maszyn i urzqdzeri precyzyjnych, przyrzqdy
i narzdzia do rnontaiu i napraw, norrny dotyczge technologii rnontaiu, obdugi i napraw rnaszyn i urzqdzeri
precyzyjnych, dokurnentacje technicznq oraz instrukcje obdugi rnaszyn i urzqdzeri precyzyjnych, katalogi rnaszyn
i urzqdzeri precyzyjnych.
4) warsztaty szkolne, w kt6rych powinny by6 zorganizowane nastepujqce stanowiska:

a) stanowiska do obr6bki recznej rnetali (jedno stanowisko dla jednego uunia), wyposaione w: st$ Slusarski
z irnadlern, zestaw narzedzi do obrobki recznej: trasowania, ciecia, pilowania, giecia, prostowania, wiercenia,
gwintowania, skrobania, nitowania, rob6t rnontaiowych, elektronarzedzia, przyrzqdy porniarowe, rnaterialy,
surowce i p6ifabrykaty do obrbbki,
b) stanowiska do obr6bki rnaszynowej (jedno stanowisko dla trzech uuniow), wyposaione w: tokarke
~~niwersalnq,
frezarke narzedziowa wiertarke i szlifierki do ptaszuyzn i walkbw,
c) stanowiska do rnontaiu rnechanizm6w rnaszyn i urzqdzeri precyzyjnych (jedno stanowisko dla dw6ch uanidw),
wyposaione w: przyrzqdy porniarowe, narzedzia, rnaszyny i urzqdzenia do rnontaiu rnechanizrn6w rnaszyn
i urzqdzeri precyzyjnych, elernenty i rnechanizrny urzqdzeri precyzyjnych, przyrzqd6w pomiarowych, naped6w
pneurnatyanych, hydrauliunych i elektrycznych,
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d) stanowiska do naprawy i konserwacji elernent6w rnechanizrn6w rnaszyn i urzqdzeli precyzyjnych (jedno
stanowisko dla d w k h uczni6w) wyposazonych w: przyrzqdy pomiarowe, narzqdzia, rnaszyny i urzqdzenia do
naprawy i konserwacji;
ponadto wanztaty powinny by6 wyposazone w zestaw dokurnentacji obejrnujqcy: norrny dotyczqce rnaszyn
i unqdzeri precyzyjnych, dokurnentaj e technologiczne rnontazu, obsiugi i napraw urzqdzeli precyzyjnych,
przyrzqd6w porniarowych, naped6w pneurnatycznych, hydraulicznych i elektryunych, dokurnentacje techniune,
instrukcje obslugi rnaszyn i urzqdzeri precyzyjnych, przyrzqd6w porniarowych, naped6w pneurnatycznych,
hydraulicznych i elektrycznych.
Ksztalcenie praktyune moie odbywai siq w: pracowniach i warsztatach szkolnych, plac6wkach ksztalcenia
ustawicznego, plac6wkach ksztalcenia praktycznego oraz podrniotach stanowiqcych potenjalne rniejsce
zatrudnienia absolwent6w szka ksztalqcych w zawodzie.
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Plan nauczania
Kwalifikacje:
M.15. Montai i naprawa maszyn i urzqdzeri precyzyjnych

Uczen moze zdawaC kwalifikacjq M.15. po ukonczeniu kursow : pienvszego, drugiego i
trzeciego stopnia, pod koniec klasy trzeciej

LP*

Przedmiot
TYG.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Podstawy konstrukcji
rnaszyn
Technologia og6lna
Pracownia elektrotechnilu
i automatyki
Eksploatacja maszyn i
urzqdzeii precyzyjnych
Podstawy dzialalnoici
zawodowej
Jqzyk obcy zawodowy
Godziny do dyspozycji
wychowawcy

RAZEM

KLASA STOPIEN
I1
I11
LICZBA GODZIN

I

O G ~ L E M TYG.

OG~LEM

OGOLEM

TYG.

OGOLEM

13

52

8

32

-

-

84

12

48

9

36

9

36

120

9

36

10

40

-

-

76

-

-

7

28

20

80

108

-

4

16

16

-

-

1

4

4

4

1

4

1

4

12

140

35

140

35

140

420

35
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PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN
I stopien 52 godzin
Zasady szkicowania.
Odwzorowywanie obiekt6w na ptaszczyinie.
Odwzorowywanie zewnqtrznych i wewnqtrznych zarys6w przedmiot6w.
Wymiarowanie.
Rysunki i uproszczenia czqSci maszynowych.
Rysunki zloieni owe, wykonawcze i montazowe.
7. Rysunki schematyczne.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

I1 stopien -32 godzin
1. WiadomoSci podstawowe z mechaniki i wytrzymaloSci materialow.
Zarys czqSci maszyn

2.

Propozycje metod sprawdzania i oceniania edukacyjnych osiqgnifk uczni6w
Sprawdzanie osiqgniqC ucznia powinno odbywaC siq na podstawie ustalonych kryteriow.
Ocena osiqgniqC szkolnych powinna aktywizowaC i mobilizowaC do pracy
zarowno ucznia, jak i nauczyciela.'
Proces oceniania powinien obejmowaC:
- diagnozq stanu wiadomoSci i umiejqtnoSci ucznidw pod kqtem zalozonych cel6w
ksztalcenia oraz rozpoznawanie trudnoici w osieaniu zaloionych celdw ksztalcenia,
- sprawdzanie wiadomoSci i umiejqtnoSci ucznia po zrealizowaniu treSci ksztalcenia.
W trakcie realizacji programu nauczania naleiy dokonywaC oceny osiqgniqC uczni6w
na podstawie: ustnych sprawdzianow, pisemnych sprawdzianow, obsenvacji ucznia podczas
wykonywania Cwiczen.
W ocenie osiqgniqC ucznia naleiy uwzglqdniC wyniki sprawdzianow oraz poziom wykonania
Cwiczeh. Ocenianie osirgniqC uczni6w powinno by6 dokonywane zgodnie z obowiqzujqcq
skalq ocen.

Literatura
Dobrzanski T. - ,,Rysunek technicmy". WNT, Warszawa 1996
Rutkowski A. - ,,CzqSci maszyn". WSiP, Warszawa 1998
Boienko L. - ,,Maszynoznawstwo dla szkoly zasadniczej:' WSiP, Warszawa 1998

I stopien 48 godzin
1. WiadomoSci wstqpne.
2. Bezpiecze6stwo i higiena pracy, ochrona przeciwpozarowa i ochrona Srodowiska.
3. Tolerancje i pasowania.
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4. Podstawowe pomiary warsztatowe

I1 stopien -36 godzin
1. Materialoznawstwo.
2. Obr6bka cieplna i cieplno -chemiczna.
3. Korozja metali i powloki ochronne

I11 stopien -36 godzin
1. Odlewnictwo.
2. Obr6bka plastyczna.
3. Spajanie metali.
4. Maszynowa obr6bka wt6ma

Propozycje metod sprawdzania i oceniania osiqgniqt edukacyjnych ucznia
Sprawdzanie edukacyjnych osiqgniqC ucznia powinno odbywaC siq w trakcie realizacji
programu nauczania na podstawie kryteri6w przedstawionych na poczqtku zajqC. Podczas
oceniania nalezy sprawdzaC umiejqtnoici uczni6w w operowaniu zdobytq wiedzg zwracaC
uwagq na merytorycznq jakoSC wypowiedzi, wlaiciwe stosowanie pojqC, poprawnoSC
wnioskowania. Ocena osiqgniqC edukacyjnych powinna aktywizowaC i mobilizowaC zar6wno
ucznia, jak i nauczyciela.
Podczas realizacji programu nauczania nalezy ocenia6 ucznidw na podstawie:
- ustnych sprawdziandw poziomu wiadomoici i umiejqtnoici oraz sprawdziandw
pisemnych,
- obsenvacji ucznia podczas wykonywania zadan (Cwiczen). Kontrolq poprawnoici
wykonania Cwiczenia naleiy przeprowadziC w trakcie i po jego wykonaniu.
Po zakonczeniu realizacji programu nauczania proponuje siq zastosowanie testu. Zadania w
teicie mogq by6 otwarte lub zamkniqte.

Literatura
G6recki A. - ,,Technologia og6lna. Podstawy technologii mechanicznych". WSiP,
Warszawa 2000
Okoniewski S. - ,,Technologia maszyn". WSiP, Warszawa 1995

PRACOWNIA ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI
I stopien 36 godzin
1. WiadomoSci wstqpne
2. Obwody elektryczne i magnetyczne.
3. Podstawy miemictwa elektrycznego.
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I1 stopien -40 godzin
1. Odbiorniki i instalacje elektryczne
2. Elementy i podstawowe uklady elektroniczne.
3. Automatyka i sterowanie.

Propozycje metod sprawdzania i oceniania edukacyjnych osiqgniqi uczni6w
Sprawdzanie osiqgniqt ucznia powinno odbywaC siq na podstawie ustalonych kryteribw.
Ocena osiqgniqC szkolnych powinna aktywizowaC i mobilizowaC do pracy
zar6wno ucznia, jak i nauczyciela.'
Proces oceniania powinien obejmowaC:
- diagnozq stanu wiadomoici i umiejqtnoSci uczni6w pod kqtem zalozonych cel6w
ksztalcenia oraz rozpoznawanie trudiloici w osiqganiu zalozonych cel6w ksztalcenia,
- sprawdzanie wiadomoSci i umiejqtnoSci ucznia po zrealizowaniu treSci ksztalcenia.
W trakcie realizacji programu nauczania nalezy dokonywaC oceny osiqgniqk uczni6w
na podstawie: ustnych sprawdzianbw, pisemnych sprawdzianbw, obsenvacji ucznia podczas
wykonywania Cwiczeli.
W ocenie osiqgniqC ucznia nalezy uwzglqdniC wyniki sprawdzianbw oraz poziom wykonania
Cwiczeli. Ocenianie osiqgniqC uczni6w powinno by6 dokonywane zgodnie z obowiqzujqcq
skalq ocen.

Literatura
Kurdziel R. - ,,Podstawy elektrotechniki dla szkoly zasadniczej". Cz. 1 i 2. WSiP,
Warszawa 2000
Olszewski M. - ,,Podstawy mechatroniki". Wydawnictwo REA, Warszawa 2006
Idzi K. - ,,Pomiary elektryczne. Obwody prqdu stalego". Wydawnictwo szkolne PWN,
Warszawa, L6di 1999
Pilawski M. - ,,Pracownia elektryczna dla ZSZ". WSiP, Warszawa 1998

EKSPLOATACJA MASZYN I URZADZEN PRECYZYJNYCH
I1 stopien - 28 godzin
1. Podstawy eksploatacji maszyn i urzqdzeli.
2. Proces technologiczny obr6bki i montazu.

I11 stopien -80 godzin
1. Organizacja procesu montazu i demontaiu
2. Montaz polqczeli spoczynkowych
3. Montaz lozysk
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Montaz naprawa mechanizm6w i zespol6w maszyn precyzyjnych.
Montaz przyrzqd6w pomiarowych.
Montai element6w mechanicznych w przyrzqdach elektrycznych.
Wykonywanie napraw oraz regulacji maszyn i urzqdzeli precyzyjnych.
8. Magazynowanie oraz transport maszyn i urzqdzeli precyzyjnych

4.
5.
6.
7.

Propozycje metod sprawdzania i oceniania osiqgniqt edukacyjnych ucznia
Sprawdzanie edukacyjnych osiqgniqC uczilia powinno odbywaC siq w trakcie realizacji
programu nauczania na podstawie kryteri6w przedstawionych na poczqtku zajqC. Podczas
oceniania nalezy sprawdzaC umiejqtnoici uczniow w operowaniu zdobytq wiedza, zwracaC
uwagq na merytorycznq jakoSC wypowiedzi, wlaSciwe stosowanie pojqC, poprawnoSC
wnioskowania. Ocena osiqgniqC edukacyjnych powinna aktywizowak i mobilizowaC zar6wno
ucmia, jak i nauczyciela.
Podczas realizacji programu nauczania nalezy oceniaC uczniow na podstawie:
- ustnych sprawdzian6w poziomu wiadomoSci i umiejqtnoSci oraz sprawdzianow
pisemnych,
- obsenvacji ucznia podczas wykonywania zadali (Cwiczeli). Kontrolq poprawnoSci
wykonania Cwiczenia nalezy przeprowadziC w trakcie i po jego wykonaniu.
Po zakonczeniu realizacji programu nauczania proponuje siq zastosowanie testu. Zadania w
teScie mogq by6 otwarte lub zamkniqte.

Literatura
Gorecki A., Grzegorski Z. - Montaz, naprawa i eksploatacja maszyn i urzqdzen
przemyslowych". WSiP, Warszawa 2003
Czekanowski A. - ,,Poradnik Slusarza narzqdziowego wzorcarza". WNT, Warszawa 1989
Praca zbiorowa - ,,Konstrukcja przyrzqdow i urzqdzeli precyzyjnych". WNT, Warszawa 1996

I11 stopien -16 godzin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Podstawowe pojqcia gospodarki rynkowej.
Dokumenty dotyczqce zatrudnienia.
Metody i wskaz6wki aktywnego poszukiwania pracy.
Podejmowanie i prowadzenie dzialalnoici gospodarczej.
Prawa i obowiqzki pracownika i pracodawcy.
Przedsiqbiorstwa i ich maczenie na rynku ekonomicznym.
Zasady funkcjonowania przedsiqbiorstw.
Wsp6lne przedsiqwziqcia z r6znymi firmami z branzy.
Marketing w firmie.

Propozycje metod sprawdzania i oceniania edukacyjnych osiqgniqC uczni6w
Sprawdzanie osiqgniqC ucznia powinno odbywaC siq na podstawie ustalonych kryteriow.
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Proces oceniania powinien obejmowak:
- diagnozq stanu wiadomoSci i umiejqtnoici uczni6w pod kqtem zalozonych cel6w
ksztalcenia oraz rozpoznawanie trudnoSci w osiqganiu zalozonych celow ksztalcenia,
- sprawdzanie wiadomoici i urniejqtnoici ucznia po zrealizowaniu treSci ksztalcenia.
W trakcie realizacji prograrnu nauczania nalezy dokonywak oceny osiqgniqC uczni6w
na podstawie: ustnych sprawdzianow, pisemnych sprawdzian6w ,obsenvacji ucznia podczas
wykonywania zadasi.

Literatura
Buczynska T. - ,,Podstawy przedsiqbiorczoSci. Podrqcznik". Wydawnictwo szkolne
PWN 2003
Mikina A., Sienna M. - ,,PrzedsiqbiorczoSk - podrqcznik dla szkol zasadniczych". WSiP 2003
Mierzejewska-Majcherek J. - ,,PrzedsiqbiorczoSk na co dzieri" - Wydawnictwo REA

JKZYK OBCY ZAWODOWY
I11 stopien - 4 godziny
1.
2.

3.

4.
5.

Posluguje siq zasobem Srodkow jqzykowych (leksykalnych, gramatycznych,
ortograficznych oraz fonetycznych), umozliwiajqcych realizacjq z a d d zawodowych.
Interpretuje wypowiedzi dotyczqce wykonywania typowych czynnoSci zawodowych
artykulowane powoli i wyrainie, w standardowej odmianie jqzyka.
Analizuje i interpretuje kr6tkie teksty pisemne dotyczqce wykonywania typowych
czynnoSci zawodowych.
Formuluje krotkie i zrozumiale wypowiedzi oraz teksty pisemne umozliwiajqce
komunikowanie siq w Srodowisku pracy.
Korzysta z obcojqzycznych ir6del informacji.
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OSRODEK DOKSZTAICANIA

IDOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W SZCZECINIE

DOKUMENTACJA PEDAGOGICZNA
NA KURSY ZAWODOWE I- I1- I11 STOPNIA
W ZAWODZIE:

-

ZLOTNIK JUBILER

NR PROGRAMU 731305/ODiDZ/SZ/2012

SZCZECIN 2012 r.
469

Opracowano na podstawie:
- rozporzqdzenia MEN z dnia 23 grudnia 2011 roku, w sprawie klasyftkacji zawod6w
szkolnictwa zawodowego (Dz.U.2012 poz. 7 z dnia 3 stycznia 2012r)
- rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie ramowych plan6w
nauczania w szkolach publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204 z dnia 22 lutego 2012r.)
- rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie podstawy programowej
ksztalcenia
w zawodach (Dz.U. 2012 poz. 184 z dnia 7 l u t e g ~2012r.)

Dostosowany do potrzeb ksztalcenia m+odocianychpracownik6w z teoretycznych
przedmiot6w zawodowych na kursach zawodowych stopnia I,11, I11w OSrodku
Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Szaecinie w zawodzie ZlOTNIK JUBILER

-

Nr programu: 7313051 ODiDZ

I SZ I 2012

,,Program powstal na podstawie przykladowego programu nauczania zamieszczonego
na stronie internetowej Krajowego Oirodka Wspierania Edukacji Zawodowej i
Ustawicznej - http://www.koweziu.edu.pl''.
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PROGRAM NAUCZANIA
w zawodzie

Zlotnik -jubiler
Nr programu:

7313051731[06] /SZ/MENiS/2002.08.26 1 ZSiPKZl2012

przedmiotow zawodowych realizowanych w OSrodku Doksztatcania i Doskonalenia Zawodowego opracowany w oparciu o program
nauczania dla Zasadniczej Szkoly Zawodowej nr programu

opracowany przez nauczycieli Zespoh Szk6t i Placowek Ksztalcenia Zawodowego w Zielonej Gorze
Typ programu - turnusy zawodowe
Rodzaj programy - liniowy
- mgr inz. Leszek Jastrubczak
Autorzy programu

- rngr inz. Mariola Kostrzewska
- rngr Dorota Rembalska
- mgr Robert Koziarski
Wchodzi w iycie sukcesywnie z dniem 01 wrzeSnia 2012r.

Opracowano w OSrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szk6l
i Placowek
Ksztalcenia Zawodowego w Zielonej G6rze zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej ksztalcenia w zawodach w oparciu o program nauczania
programu 731 [06] 1SZ1MENiS12002.08.26 dla zasadniczej szkoly zawodowej w zawodzie elektryk

Sklad komisji:
- rngr ini. Leszek Jastrubczak
- rngr ini. Mariola Kostrzewska
- rngr Dorota Renibalska
- rngr Robert Koziarski

Celem ksztalcenia zawodowego jest przygotowanie uczqcych siq do kycia w warunkach wsp6lczesnego Swiata,
wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniajqcym siq rynku pracy.
Zadania szkoly i innych podmiot6w prowadzqcych ksztalcenie zawodowe oraz spos6b ich realizacji sq
uwarunkowane zmianami zachodzqcymi w otoczeniu gospodarczo-spolecznym, na kt6re wplywajq
w szczeg6lnoSci: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja proces6w gospodarczych i spolecznych,
rosnqcy udzial handlu miqdzynarodowego, mobilnoSC geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie,
a t a k e wzrost oczekiwan pracodawcow w zakresie poziomu wiedzy i umiejetnoSci pracownikbw.
W procesie ksztalcenia zawodowego waine jest integrowanie i korelowanie ksztalcenia ogolnego
i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie ksztalcenia ogolnego,
z uwzglqdnieniem nizszych etap6w edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy og6lnej powiqmej z wiedzq
zawodowq przyczyni siq do podniesienia poziomu umiejqtnoSci zawodowych absolwent6w szk61 ksztalcqcych
w zawodach, a tym samym zapewni im mozliwoSC sprostania wyzwaniom zmieniajqcego siq rynku pracy.
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W procesie ksztalcenia zawodowego sq podejmowane dzialania wspomagajqce rozwdj kaidego ucqcego siq,
stosownie do jego potrzeb i mozliwoici, ze szczegdlnym uwzglednieniem indywidualnych Sciezek edukacji
i kariery, mozliwoSci podnoszenia poziomu wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania
przedwczesnemu konczeniu nauki.
Elastycznemu reagowaniu systemu ksztalcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartoSci na
~
cafe zycie oraz mobilnoici edukacyjnej i zawodowej absolwentbw ma sh.1~~6
wyodqbnienie
uczenie s i przez
kwalifikacji w ramach poszczeg6lnych zawoddw wpisanych do klasyfikacji zawoddw szkolnictwa
zawodowego.
1. CELE KSZTALCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoly ksztalcqcej w zawodzie zlotnik-jubiler powinien by6 prygotowany do wykonywania nastgpujqcych zadah
zawodowych:
1) wykonywania wyrob6w zlotniczych i jubilerskich z metali szlachetnych i ich stopow;
2) oprawiania kamieni jubilerskich;

3) wykonywania napraw i przerabiania wyrob6w, zlotniczych i jubilerskich.
2. EFEKTY KSZTALCENIA
Do wykonywania wyzej wymienionych zadah zawodowych niezbedne jest osiqgnigcie zakladanych efekt6w ksztalcenia, na kt6re
skladajq sic:
1) efekty ksztalcenia wsp6lne dla wszystkich zawodow;

(BHP). Bezpieczeiistwo i higiena pracy
Uczen:
1) ron6inia pojgcia zwiqzane z bezpieczehstwem i higienq pracy, ochronq przeciwpo8arowq, ochronq Srodowiska i ergonomisl;
2) rozr6inia zadania i uprawnienia instytucji oraz s h i b dzialajqcychw zakresie ochrony pracy i ochrony Srodowiska w Polsce;
3) okreSla prawa i obowiqzki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa i hgieny pracy;
4) przewiduje zagroienia dla zdrowia i @cia czlowieka oraz mienia i Srodowiska zwiqzane z wykonywaniem zadah zawodowych;
5) okreSla zagrozenia zwiqzane z wystgpowaniem szkodliwych czynnik6w w Srodowisku pracy;
6) okreSla skutki oddzialywania czynnikow szkodliwych na organizm czlowieka;

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiqqjqcymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczehstwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;

8) .stosujeSrodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadah zawodowych;
9) przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce ochrony przeciwpoiarowej i ochrony
Srodowiska;
10) udziela pienvszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrozenia zdrowia i @cia.
(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzia1alnoSci gospodarczej
Uczen:
1) stosuje pojgcia z obszaru fimkcjonowania gospodarki rynkowej;
2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczqce ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa
autorskiego;
3) stosuje przepisy prawa dotyczqce prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej;
4) rozr6inia przedsiqbiorstwa i instytucje wystgpujqce w bran@ i powiqzania miqdzy nimi;
5) analizuje dzialania prowadzone przez przedsigbiorstwa funkcjonujqce w bran@;
6) inicjuje wspolne przedsigwzigcia z roinymi przedsiqbiorstwami z branzy;

7) przygotowuje dokumentacjg niezbgdnq do uruchomienia i prowadzenia dzialahobci gospodarczej;

8) prowadzi korespondencjg zwiqmq z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej;
9) obshguje urzqdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagajqce prowadzenie'dzialahoSci gospodarczej;
10) planuje i podejmuje dzialania marketingowe prowadzonej dzialalnoici gospodarczej;
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11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzialalnoici gospodarczej.
(JOZ). Jqzyk obcy ukierunkowany zawodowo

Uczen:
1) poshguje sig zasobem Srodkowjgzykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umozliwiajqcych
realizacjg zadah zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotyczqce wykonywania typowych czynnoSci zawodowych artykulowane powoli i wyrainie,
w standardowej odmianie jezyka;
3) analizuje i interpretuje kr6tkie teksty pisernne dotyczqce wykonywania typowych czynnoSci zawodowych;
4) formuhje krdtkie i zrozumiale wypowiedzi oraz teksty pisemne umozliwiajqce komunikowanie sig w Srodowisku pracy;

5) korzysta z obcojezycznych ir6del informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i spoleczne
Uczen:
1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadati;
3) przewiduje skutki podejmowanych dzialah;
4) jest otwarty na zrniany;
5) potrafi radziC sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedzg i doskonali umiejgtnoici zawodowe;

7) przestrzega tajernnicy zawodowej;
8) potrafi ponosiC odpowiedzialnoSC za podejmowane dzialania;
9) potrafi negocjowaC warunki porozumien;
10) wsp6lpracuje w zespole.

2) efekty ksztalcenia wsp6lne dla zawod6w w ramach obszaru mechanicznego i gomiczo-hutniczego, stanowiqce podbudowg do
ksztalcenia w zawodzie lub grupie zawodow PKZ(M.a);

PKZ(M.a) UmiejgtnoSci stanowiqce podbudowe do ksztalcenia w zawodach: mechanik-operator
pojazd6w i maszyn rolniczych, zegarmistrz, optyk-mechanik, mechanik precyzyjny, mechanik
automatyki przemys4owej i urzqdzen precyzyjnych, mechanik-monter maszyn i unqdzeri, mechanik
pojazdbw samochodowych, operator obrabiarek skrawajqcych, Blusarz, kowal, monter kad4ubdw
okrgtowych, blacham samochodowy, blacham, lakiernik, technik optyk, technik mechanik lotniczy,
technik mechanik okrgtowy, technik budownictwa okrqtowego, technik pojazd6w samochodowych,
technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanik, monter mechatronik, elektromechanik pojazd6w
samochodowych, technik mechatronik, technik transportu drogowego, technik energetyk, modelarz
odlewniczy, technik wiertnik, technik gdrnictwa podziemnego, technik gdrnictwa otworowego, technik
g6rnictwa odkrywkowego, technik pnerdbki kopalin stalych, technik odlewnik, technik hutnik, operator
maszyn i unqdzen odlewniczych, operator maszyn i unqdzen metalurgicznych, operator maszyn
i unqdzen do obrdbki plastycznej, operator maszyn i unqdzen do przetw6rstwa tworzyw sztucznych,
zlotnik-jubiler
Uczen:
1) przestrzega zasad sporzqdzania rysunku technicmego maszynowego;
2) sporzqdza szkice czqSci maszyn;

3) sporzqdza rysunki technicme z wykorzystaniem technik komputerowych;
4) rozr6inia czqSci maszyn i urzqdzeh;

5) rozr6inia rodzaje polqczen;
6) przestrzega zasad tolerancji i pas ow^;

7) rou6inia materialy konstrukcyjne i eksploatacyjne;
8) rozr6inia Srodki transportu wewnqtrmego;
473

9) dobiera sposoby transportu i skladowania material6w;
10) rozpoznaje rodzaje korozji oraz olcreSla sposoby ochrony przed korozjsl;
11) rozr6inia techniki i metody wytwarzania czqSci maszyn i urqdzen;
12) rozr6inia maszyny, urzqdzenia i narzqdzia do obr6bki rqcznej i maszynowej;
13) rozr6inia przyrzqdy pomiarowe stosowane podczas obr6bki rqcznej i maszynowej;
14) wykonuje pomiary warsztatowe;
15) rozr6inia metody kontroli jakoSci wykonanych prac;
16) okreSla budowq oraz przestrzega zasad dzialania maszyn i urzqdzeli;
17) posluguje siq dokumentacjq technicznq maszyn i urzqdzen oraz przestrzega norm dotyczqcych rysunku
technicznego, czqSci maszyn, material6w konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;
18) stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadd;
3) efekty ksztalcenia wldciwe dla kwalifikacji wyodrqbnionej w zawodzie zlopik-jubiler opisane w czgici 11:
S.1. Wykonywanie i naprawa wyrob6w zlotniczych i jubilerskich

1. Wykonywanie obrdbki metali szlachetnych i ich stopdw
Uczen:
1) analizuje dokumentacje technicnq i technologicnq w zakresie obrbbki elementow i wyrob6w zlotniczych i jubilerskich
i posluguje siq nimi;

2) rozr6inia metale szlachetne;
3) rozroinia i dobiera materialy stosowane w zlotnictwie i jubilerstwie;
4) rozroinia i sporzqdza stopy metali szlachetnych;

5) okreila wady stopow metali szlachetnych;
6) prowadzi racjonalnq gospodarke odpadami metali szlachetnych;
7) dobiera technologie i wykonuje obrobkq metali szlachetnych i ich stopow;
8) rozr6inia i dobiera narzqdzia do wykonywania obr6bki metali szlachetnych i ich stopow i posluguje siq nimi;
9) wykonuje szkice i rysunki wyrobow zlotniczych i jubilerskich;

10) rozroinia i wykonuje elementy wyrob6w zlotniczych i jubilerskich;
1I) dobiera specjalistycne narzqdzia i przyrzqdy kontrolno-pomiarowe do oznaczania masy i proby wyrob6w zlotniczych
i jubilerskich i posluguje sie nimi;
12) wykonuje czynnoici zwiqme z konsenvacjq narzqdzi, przyrzqdow, urzqdzen i maszyn stosowanych podczas obrdbki metali
szlachetnych i ich stopow;
13) stosuje przepisy prawa probierczego.
2. Lqczenie elementdw wyrob6w zlotniczych i jubilerskich

Uczen:
1) analizuje dokumentacje technicnq i technologicnq w zakresie lqczenia elementow wyrob6w zlotniczych i jubilerskich i posluguje
sic nirni;
2) dobiera techniki lqczenia elementow wyrobow zlotniczych i jubilerskich;
3) rozr6inia i dobiera narzedzia i urzqdzenia niezbedne do wykonywania polqczeh elementow wyrobow zlotniczych i jubilerskich
i posluguje siq nimi;

4) dobiera rodzaje lut6w oraz materialy pomocnicze do wykonywania polqczen wyrob6w zlotniczych i jubilerskich;
5) wykonuje polqczenia elementow wyrob6w zlotniczych i jubilerskich;
6) okreila wady wystqpujqce przy montaiu wyrobbw, sposoby zapobiegania im i ich usuwania;
7) wykonuje czynnoici zwiqane z konsenvacjq narzqdzi, przyrzqd6w i urzqdzen wykorzystywanych do wykonywania polqczen
elementdw wyrobow zlotniczych i jubilerskich;
8) ocenia jakoiC wykonanych polqczen elementdw wyrobdw zlotniczych i jubilerskich.
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3. Oprawianie kamieni jubilerskich

Uczen:
1) okreSla budowg i wlaSciwoSci mineralbw;
2) analizuje dokumentacje technicnq i technologicznq w zakresie oprawiania kamieni jubilerskich i poshguje sic nimi;
3) dobiera technologie oprawiania kamieni jubilerskich uwzglgdniajqc szlif i rodzaj kamienia;
4) rox6inia i dobiera narzgdzia, przyrqdy i urqdzenia do wykonywania oprawek i oprawiania kamieni jubilerskich i poshg~ljesig
nirni;
5) wykonuje oprawki karnieni jubilerskich;
6) oprawia kamienie jubilerskie;

7) okreSla wady powstale w procesie oprawiania kamieni, ustala sposoby zapobiegania wadom i usuwania ich.
4. Wykonywanie obrdbki wykadczajqcej wyrobdw zlotniczych i jubilerskich

Uczen:
1) analizuje dokumentacje technicnq i technologiczuqw zakresie obr6bki wyksuiczajqcej i poshguje sic nimi;
2) rozpoznaje materialy stosowane do obr6bki wyksuiczajqcej wyrob6w zlotniczych i jubilerskich;

3) rozr6knia i dobiera narzgdzia, przyrzqdy i urzqdzenia do obr6bki wyksuiczajqcej wyrobdw zlotniczych i jubilerskich i poshguje sig
nimi;
4) wykonuje czynnoici z w i ~ a n ze konserwacjq narzgdzi, przyriqd6w i urzqdzeh stosowanych do obr6bki wyksuiczajqcej wyrob6w
zlotniczych i jubilerskich;
5) dobiera technologic i wykonuje zdobienia wyrob6w zlotniczych i jubilerskich;

6) okreila wady powstale w procesie zdobienia wyrob6w zlotniczych i jubilerskich oraz dobiera sposoby ich usuwania;
7) dobiera technologig obr6bki wykahczajqcej wyrob6w zlotniczych i jubilerskich oraz wykonuje tp obr6bkg;

8) okreSla wady powstale w procesie obr6bki wyksuiczajqcej i dobiera sposoby ich usuwania.

5. Naprawianie i przerabianie wyrobdw zlotniczych i jubilerskich
Uczen:
1) ocenia stan oraz mozliwoSci poddania wyrob6w zlotniczych i jubilerskich naprawie lub przer6bce;

2) dobiera technologig napraw lub przer6bek wyrob6w zlotniczych i jubilerskich;
3) dobiera narzqdzia, przyrzqdy i urqdzenia do wykonywania napraw lub przer6bek wyrob6w zlotniczych i jubilerskich i poshguje
sic nimi;
4) wykonuje naprawy lub przer6bki wyrob6w zlotniczych i jubilerskich;
5) ocenia jakoS6 wykonanych napraw lub przer6bek wyrob6w zlotniczych i jubilerskich.
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I

[ ~ r Treki programowe

I Efekty ksztaicenia z podstawy programowej

1 Liczba
godzin dla
I stopnia

Metale i ich stopy

1) roa6Znia i dobiera materialy stosowane w zlotnictwie i jubilerstwie;

2) roa6inia i sporqdza stopy metali szlachetnych;

Metale szlachetne

3) rozr62nia metale szlachetne;
4) rozr6inia i dobiera narzgdzia do wykonywania obr6bki metali
szlachetnych i ich stop6w i posluguje siq nimi;

Metale nieszlachetne
stosowane w zlotnictwie
Probiernictwo i przepisy
probiercze

5 ) rozr69ia i dobiera materialy stosowane w zlotnictwie i jubilerstwie;

.
6) dobiera specjalistycne narqdzia i przyrzqdy kontrolno-pomiarowe
do oznaczania masy i pr6by wyrob6w dotniczych i jubilerskich
i poshrguje siq nimi;

7) stosuje przepisy prawa probierczego.

Stopy metali
szlachetnych stosowane
w zlotnictwie
Okreilanie zawartoici
metali szlachetnych w
stopach

Nr

8) okreSla wady stopow metali szlachetnych;
9) prowadzi racjonalnq gospodarkq odpadami metali szlachetnych;

10) rozr6inia i sporzqdza stopy metali szlachetnych;
11) prowadzi racjonalnq gospodarkq odpadami metali szlachetnych;

TreSci programowe

Efekty ksztalcenia z podstawy prograrnowej

Okreilanie zawartoici
metali szlachetnych w
stopach

1) roa62nia i sporzqdza stopy metali szlachetnych;

dzialu

Liczba
godzin dla
I1 stopnia

2) dobiera specjalistycne narqdzia i przyrqdy kontrolno-porniarowe
do oznaczania masy i pr6by wyrob6w zl-otniczych i jubilerskich
i posluguje sig nimi;

Gospodarka rnateridami
zlotniczymi

3) prowadzi racjonalnq gospod~~kq
odpadamimetali szlachetnych;

2

Karnienie jubilerskie

4) analizuje dokumentacje technicnq i technologicnq w zakresie
oprawiania kamieni jubilerskich i posluguje sig nimi;

6
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1

1 6) okreSla budowg i wlafciwoSci mineral6w;

I

11. Cechy zewnqtrme

7) okreS1a b u d ~ i~wMciwoSci
g
mineraMw;

12. Wlaiciwoici optyczne

mineral6w

I

1 6 1

8) okreSla wady powstale w procesie oprawiania kamieni, ustala
sposoby zapobiegania wadom i usuwania ich.

I

I

Razem 32h

I

MATERIALOZNAWSTWO
ZLOTNICZO-JUBILERSKIE STOPIEN 111
TreSci programowe Efekty ksztalcenia z podstawy programowej
Nr
dzialu
1) analizuje dokumentacje technicznq i technologicznq w zakresie oprawiania
kamieni jubilersluch i poshguje s i nimi;
~

szlachetne i
ozdobne
14 Kamienie
pochodzenia
organicmego
15

I

Kamienie
( syntetycme
SzlifL kamieni
jubilerskich

godzin dla
I1 stopnia

2) okreSla budowg i wIaSciwoSci mineral6w;

3) roa6inia i wykonuje elementy wyrobow zlotniczych i jubilerskich;

I

I
4) dobiera technologie oprawiania kamieni jubilerskich uwzglgdniajqc szlif i rodzaj
kamienia;
5) okreSla wady powstale w procesie oprawiania kamieni, ustala sposoby
zapobiegania wadom i usuwania ich.
--

analizuje dokumentacje technicznq i technologicnq w zakresie oprawiania
kamieni jubilerskich i poshguje sig nimi;

Pomiary, ocena i
wycena kamieni
jubilerskich

7) okreSla wady powstale w procesie oprawiania kamieni, ustala sposoby
zapobiegania wadom i usuwania ich.

1 8) rozr6inia metody kontroli jakoSci wykonanych prac;
9) rozrbinia pojecia zwiqzane z bezpieczenstwem i higienq pracy, ochronq
przeciwpoiarowg ochronq Srodowiska i ergbnomia:

Chemikalia
stosowane w
zlotnictwie

10) przewiduje zagroknia dla zdrowia i iycia czlowieka oraz mienia i Srodowiska
zwiqzine z wykonywaniem zadah zawodowycb;

1

11) okreSla zagrqienia zwicgane z wystgpowaniem szkodliwych czynnikow
w Srodowisku pracy;
12) okreSla skutki oddzialywania czynnik6w sikodliwych na organirm czlowieka;
13) stosuje Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadah
zawodowych;
14) przestrzega zasad bezpieczelistwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa
dotyczqce ochrony przeciwpoiarowej i ochrony Srodowiska;

1

2

15) udziela pierwszej pomocy poszkodowanyrn w wypadkach przy pracy oraz
w stanach zagro2enia zdrowia i Qcia.
16) rozpomaje rodzaje koroj i oraz okreSla sposoby ochrony przed korozja:

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA stopien I
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I

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA stopieh I

Nr
TreSci programowe Efekty ksztalcenia z podstawy programowej
dzialu

Podstawowe
wiadomoici z
inforrnatyki
Podstawy
redagowania
dokurnent6w
tekstowych
Tworzenia
material6w
prezentacyjnych

Liczba
godzin
dla I
stopnia

1) obsluguje urqdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagajqce
prowadzenie dzialalnolci gospodarczej;
2) sporqdza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;
3) obsluguje urzqdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagajqce
prowadzenie dzialalnolci gospodarczej;

4) stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadaxi;

5) obsluguje urzqdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagajqce
prowadzenie dzialalnolci gospodarczej;

6

6) sporzqdza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik

komputerowych;
7) stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadaxi;
- -

-

-

-

-

Arkusze
kalklacyjne

8) obsluguje urqdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagajqce
prowadzenie dzialalnolci gospodarczej;

Bazy danych

10) obsluguje urqdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagajqce
prowadzenie dzialalnobci gospodarczej;

9) stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadari;

I

I

I

I

11) stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadaxi;

Podstawy projektowania wyrob6w zlotniczo-jubilerskich stopieii I1

Nr
TreSci programowe
dzialu

Efekty ksztdcenia z podstawy programowej

Wiadomoici
wstqpne

1) przestrzega zasad sporzqdzania rysunku technicznego maszynowego;

Historia zlotnictwa

2) aktualizuje wiedzg i doskonali umiejgtnolci zawodowe;

Dokumentacja
technicma

3) analizuje dokumentacje technicznq i technologicznq w zakresie obrobki
elementow i wyrob6w zlotniczych i jubilerskich i posluguje sig nimi;
4) analizuje dokumentacje technicnq i technologicznq w zakresie lqczenia
element6w wyrob6w zlotniczych i jubilerskich i posluguje sig nimi;

5) analizuje dokumentacje technicnq i technologicnq w zakresie obrobki
wykariczajqcej i posluguje siq nimi;
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Liczba
godzin
dla I1
stopnia
8

6) dobiera technologiq i wykonuje zdobienia wyrobow zlotniczych
i jubilerskich;

Podstawowe
wiadomoici o
budowie forrny

i8I

7) ocenia stan oraz mozliwoSci poddania wyrob6w zlotniczych
i jubilerskich naprawie lub przerobce;

1

Razem 36h

/

Podstawy projektowania wyrob6w zlotniczo-jubilerskich stopien I11
Nr
TreSci programowe
dzialu

5

Podstawowe
wiadomoici o
budowie forrny
Projektowanie
wyrobow zlotniczojubilerskich

Efekty ksztdcenia z podstawy programowej

Liczba
godzin dla
IIIstopnia

1) dobiera technologip i wykonuje zdobienia wyrob6w zlotniczych
i jubilerskich;

2) wykonuje szkice i rysunki wyrob6w zlotniczych i jubilerskich;

Razem 28h (

Technologia rob6t zlotniczo-jubilerskich stopieii I
Nr
TreSci programowe
dzialu

Efekty ksztalcenia z podstawy programowej

1) analimje dokumentacje technicznq i technologicznqw zakresie lqczenia
element6w wyrob6w zlotniczych i jubilerskich i poshguje sip nirni;
2) rozr6inia czpSci maszyn i urzqdzefi;

3) rozr6inia materialy konstrukcyjne i eksploatacyjne;

4) rozr6hia Srodki transportu wewnptrznego;

5) dobiera sposoby transportu i skladowania materialbw;

Pomiary
warsztatowe

6) rozr6inia przyrzqdy pomiarowe stosowane podczas obr6bki rpcnej
i rnaszynowej;
7) wykonuje pomiary warsztatowe;

8) przestrzega zasad tolerancji i pasowah;

Trasowanie

9) przestrzega zasad tolerancji i pasowah;
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Liczba
godzin dla
I stopnia

4-

10) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowimjqcymi wymaganiami
ergonomii, przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpoiarowej i ochrony Srodowiska;

Obr6bka reczna

I 12) rozr6inia techniki i metody wytwarzania czglci maszyn i urzqdzen;

I

13) rozr6inia maszyny, urzqdzenia i narzgdzia do obr6bki rgcnej
i maszynowej;

24

I

14) rozponaje materialy stosowane do obr6bki wykariczajqcej wyrob6w
ziotniczych i jubilerskich;
15) rozr6inia i dobiera narzgdzia, przyrzqdy i urzqdzenia do obr6bki
wykariczajqcej wyrobow ziotniczych i jubilerskich i posiuguje sig nimi;
16) rozr6inia i dobiera narzgdzia i urzqdzenia niezbgdne do wykonywania
poiqczen element6w wyrob6w zlotniczych i jubilerskich i posiuguje sig nimi;
17) rozrdinia i dobiera narzgdzia, przyrzqdy i urzqdzenia do wykonywania
oprawek i oprawiania kamieni jubilerskich i posiuguje sig nimi;

18) przewiduje zagrokenia dla zdrowia i *cia cziowieka oraz mienia
i Srodowiska zwiqzane z wykonywaniem zadaf~zawodowych;

Obr-bka plastycna

1

I
6

19) rozr6inia maszyny, urzqdzenia i narzgdzia do obrobki rgcnej
i maszynowej;
20) okrella budowe oraz przestrzega zasad dzialania maszyn i urzqdzel;
21) posiuguje sig dokumentacjq technicnq maszyn i urzqdzeli oraz
przestrzega norm dotyczqcych rysunku technicnego, czgSci maszyn,
material6w konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;

Sporzqdzanie
stop6w do obr6bki
plastycznej

22

I

22) przewiduje zagro2enia dla zdrowia i @cia cziowieka oraz mienia
i Srodowiska zwiqzane z wykonywaniem zadari zawodowych;
23) rozr6inia i sporwdza stopy metali szlachetnych;
24) okreSla wady stop6w metali szlachetnych;
25) dobiera technologie i wykonuje obr6bkg metali szlachetnych i ich
stopow;

26) rozr6inia i dobiera narzgdzia do wykonywania obr6bki metali
szlachetnych i ich stopow i posiuguje sig nimi;

Technologia rob6t zlotniczo-jubilerskich stopieh I1
TreSci programowe

Efekty ksztalcenia z podstawy programowej

Odlewnictwo

1) dobiera technologie i wykonuje obr6bkg metali szlachetnych i ich
stop6w;
2) rozr6inia i dobiera narzgdzia do wykonywania obr6bki metali
szlachetnych i ich stop6w i posiuguje sig nimi;

480

Liczba
godzin dla
I1 stopnia

8

3) dobiera techniki lqczenia element6w wyrob6w zlotniczych
i jubilerskich;

Montai wyrobow
zlotniczych

20

4) dobiera rodzaje lut6w oraz materialy pomocnicze do wykonywania
polqczeh wyrob6w zlotniczych i jubilerskich;
5) okreSla wady wystgpujqce przy montaiu wyrobbw, sposoby
zapobiegania im i ich usuwania;
6) ocenia jakobf. wykonanych polqczeh element6w wyrob6w zlotniczych
i jubilerskich.

1

Oprawianie kamieni
jubilerskich
Mechanicme rnetody
obr6bki wykoftczajqcej
11 /Chernicmemetody
obr6bki wykoftczajqcej

7) analizuje dokumentacje technicznq i technologicnq w zakresie
oprawiania kamieni jubilerskich i poshguje sig nimi;
8) rozr62nia i dobiera narzgdzia, przyrzqdy i urzqdzenia do obrdbki
wykariczajqcej wyrob6w zlotniczych i jubilerskich i poshguje sig nimi;

I

1

9) dobiera technologig i wykonuje zdobienia wyrob6w zlotniczych
i jubilerskich;

lo

i

I

Technologia rob6t z2otniczo-jubilerskich stopien 111
Nr
TreSci programowe
dzialu

Obrbbka galwmicma

Efekty ksztalcenia z podstawy programowej

1) rozpomaje rodzaje korozji oraz okresla sposoby ochrony przed
korozja;
2) dobiera techniki lqczenia element6w wyrob6w zlotniczych
i jubilerskich;

3) rozr6inia i dobiera narzgdzia i urqdzenia niezbgdne do wykonywania
polqczeh element6w wyrob6w zlotniczych i jubilerskich i poshguje sig
nimi;

1

4) dobiera rodzaje lut6w oraz materialy pomocnicze do wykonywania
polqczen wyrob6w zlotniczych i jubilerskich;

Techniki zdobnicze

5 ) dobiera technologig i wykonuje zdbbienia wyrobbw zlotniczych
i jubilerskich;

6) okreSla wady powstale w procesie zdobienia wyrob6w zlotniczych
i jubilerskich oraz dobiera sposoby ich usuwania;

Naprawa W J T O ~ ~ W
zlotniczo-jubilerskich

I

7) ocenia stan oraz moeliwoSci poddania wyrob6w zlotniczych
i jubilerskich naprawie lub przerbbce;

8) dobiera technologig napraw lub przer6bek wyrobow zlotniczych

I i jubilerskich;

9) dobiera narzgdzia, przyrzqdy i urqdzenia do wykonywania napraw
lub przer6bek wyrobdw zlotniczych i jubilerskich i posluguje sig nimi;
10) ocenia jakoSC wykonanych napraw lub przer6bek wyrob6w
zlotniczych i jubilersluch.
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Liczba
godzin dla
I11 stopnia

11) analizuje dokumentacje technicnq i technologicnq w zalcresie
oprawiania kamieni jubilerskich i poshguje sip nimi;

Obr6bka kamieni
jubilerskich

12) dobiera technologie oprawiania karnieni jubilerskich uwzglqdniajqc
szlif i rodzaj kamienia;
13) roa6inia i dobiera narzgdzia, przyrzqdy i urzqdzenia do
wykonywania oprawek i oprawiania karnieni jubilerskich i poshguje siq
nimi;
14) okreSla wady powstale w procesie oprawiania karnieni, ustala
sposoby zapobiegania wadom i usuwania ich.

Treki programowe Efekty ksztalcenia z podstawy progr&nowej
Nr
dzidu

I

I

I

Liczba
godzin dla
1 111stopnia I
1

Bezpieczenstwo i I 1 organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiqmjqcymi wyrnaganiami
ergonomii, przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy, ochrony przeciwpokarowej
higiena pracy na i ochrony Srodowiska;
stanowisku
ztotnika i jubilera
Zagrozenia
czynnikami
niebezpiecznymi,
szkodliwymi i
uci@liwymi

I

1

2) przewiduje zagrozenia dla zdrowia i tycia czlowieka oraz mienia i Srodowiska
zwiqzane z wykonywaniem zadari zawodowych;
3) okreSla zagrozenia m i m e z wyst~powaniemszkodliwych czynnik6w
w Srodowisku pracy;
4) okreSla skutki oddzialywania czynnik6w szkodliwych na organizm czlowieka;

SPOSO~Y
udzielania
pomocy
przedmedycznej

5) udziela pienvszej ponlocy poszkodowanym w wypaclkach przy pracy oraz
w stanach zagrozenia zdrowia i tycia.

Zasady
dziatalnogci
zaktadu
zlotniczego

6) rozr6Znia przedsigbiorstwa i instytucje wystgpujqce w braniy i powirlzania
migdzy nimi;

7) analizuje dzialania prowadzone przez przedsigbiorstwa fimkcjonujqce w branzy;

8) inicjuje wsp6lne przedsi~wzigciaz r6inymi przedsigbiorstwami z branty;
9) przestrzega zasad kultury i etyki;
10)jest otwarty na zmiany;
11) potrafi radziC sobie ze stresem;
12) aktualizuje wiedzg i doskonali umiejetnoSci zawodowe;
13) przestrzega tajernnicy zawodowej;
14) potrafi ponosiC odpowiedzialnoSC za podejmowane dzialania;
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I

I
3

15) przygotowuje dokumentacjq niezbcdnq do uruchomienia i prowadzenia
dzialalnobci gospodarczej;

Tworzenie
dokumentacji
dzialalnohci
gospodarczej
zakladu
-

-

Ocena i wycena
wyrob6w
zlotniczo
jubilerskich

16) prowadzi korespondencjq zwiagnq z prowadzeniem dzialalnoici gospodarczej;
17) obsluguje urqdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe
wspomagajpe prowadzenie hialalnoSci gospodarczej;
18) planuje i podejmuje dzialania marketingowe prowadzonej dzialalnoici
gospodarczej;

1

---

-

19) optyrnalizuje koszty i przychody prowadzonej dzialalnobci gospodarczej.

1 20) potrafi negocjowaC warunki porozwnieh;
2 1) przestrzega tajemnicy zawodowej;
I

22) stosuje pojqcia z obszaru funkcjonowania gospodarlu rynkowej;

Elementy prawa
PracY

23) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotycqce ochrony danych
osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorsluego;

1 24) stosuje przepisy prawa dotyczqce prowadzenia dzialalnoici gospodarczej;
25) rozroinia zadania i uprawnienia instytucji oraz shzb dzialajqcych w zakresie
ochrony pracy i ochrony Srodowiska w Polsce;
26) okreila prawa i obowi&i pracownika oraz pracodawcy w zakresie
bezpieczelistwa i higieny pracy;

1 '

I

1 Razem 16h

(JOZ). Jqzyk obcy ukierunkowany zawodowo
TreSci programowe
Nr
dzidu

Efekty ksztalcenia z podstawy
programowej

1

Tworzenie prospektu reklamowego w
jqzyku obcym

1)poshguje sic zasobem Smdkow
jqzykowych (leksykalnych,
gramatycznych, ortograficznych oraz
fonetycmych), umozliwiajqcych
realizacjq zadah zawodowych;

2

Obshga klienta w zakladzie zlotniczojubilerskim

3

W zakladzie pracy - nazewnictwo
techniczne

2)inter~retujewypowiedzi dotycqce
wykonywania typowych czynnolci
zawodowych artykulowane powoli
i wyrainie, w standardowej odrnianie
j qzyka;
3)analizuje i interpretuje krotkie teksty
pisemne dotycqce wykonywania
typowych czynnoici zawodowych;
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Liczba
godzin dla I11
sto~nia.

1

1

4

Redagowanie tekst6w o tematyce
zawodowej

4)formuhje krotkie i zrozumiale
wypowiedzi oraz teksty pisernne
umodliwiajqce komunikowanie sig
w Srodowisku pracy;

1

5)korzysta z obcojezycnych hodel
informacji.

Razem 4h
Pozostale efekty ksztalcenia zostanq zrealizowane podczas praktycznej nauki zawodu:
12) wykonuje czynnoSci zwiqane z konsenvacjq narzedzi, przyrzqdow, urzqdzen i maszyn stosowanych podczas obrobki metali
szlachetnych i ich stopow;
5) wykonuje pdqczenia elementow wyrobdw zlotniczych i jubilerskich;

7) wykonuje czynnoSci zwiqane z konsenvacjq narzedzi, przyrzqd6w i urzqdzen wykorzystywanych do wykonywania polqczen
elementdw wyrob6w zlotniczych i jubilerskich;
5) wykonuje oprawki kamieni jubilerskich;
6) oprawia kamienie jubilerskie;

4) wykonuje naprawy lub przerdbki wyrob6w Aotniczych i jubilerskich;

3. WARUNKI REALlZACJl KSZTALCENIA W ZAWODZIE
Szkola podejmujqca ksztalcenie w zawodzie zlotnik-jubiler powinna posiada6 nastqpujqce pomieszczenia dydaktycne:
1) pracowniq rysunku technicnego, wyposazonq w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podlqczone do sieci lokalnej
z dostepem do Internetu, stanowiska komputerowe podlqczone do sieci lokalnej z dostepem do Internetu i z drukarkq (jedno
stanowisko dla jednego ucznia), skanery i plotery (po jednym urzqdzeniu na cztery stanowiska komputerowe), projektor
multimedialny, programy komputerowego wspomagania projektowania (Computer Aided Design), pakiet programbw biurowych,
stanowiska do wykonywania rysunku (jedno stanowisko dla jednego ucznia), materialy i narzqdzia do prac projektowych, przybory
do wykonywania rysunku, pomoce dydaktycne do ksztaltowania wyobraini przestrzennej, imitacje wyrobow zlotniczych, normy
dotyczqce zasad wykonywania rysunku technicnego, projekty i katalogi wyrob6w zlotniczo-jubilerskich;
2) pracownie zlotniczo-jubilerskg wyposaionq w: zestaw narzedzi do prac zlotniczo-jubilerskich,przyrqdy kontrolno-pomiarowe,
materialy i sprzet do badania wlasnolci stopow metali szlachetnych, pr6bki metali szlachetnych, skal, mineralow i karnieni
jubilerskich, modele wyrob6w zlotniczo-jubilerskichi opraw kamieni jubilerskich, filmy dydaktycne przedstawiajqce pracq maszyn
i urzqdzen do wykonywania prac zlotniczo-jubilerskich,dokumentacjq technicnq i technologicnq wyrob6w zlotniczo-jubilerskich,
tabele cech probierczych, instrukcje obshgi maszyn i urzqdzen wykorzystywanych w zlotnictwie i jubilerstwie;

3) warsztaty szkolne, w ktorych powinny by6 zorganizowane nastqpujqce stanowiska:
a) stanowiska prac przygotowawczych i pomocniczych (jedno stanowisko dla szeSciu ucni6w),
b) stanowiska topienia i odlewania metali szlachetnych (jedno stanowisko dla szeSciu ucnibw),
c) stanowiska walcowania blach i drutu (jedno stanowisko dla szeSciu ucnit~w),
d) stanowiska do obrobki recnej, mechanicnej, montaiu elementow wyrob6w zlotniczo-jubilerskich (jedno stanowisko dla jednego
ucznia),
e) stanowiska do obroblu cieplnej, chemicznej, plastycznej i elektrochemicznej materialow i surowcow zlotniczych i jubilerskich
(jedno stanowisko dla szeSciu ucniow),
f ) stanowiska do szlifowania i polerowania (jedno stanowisko dla szeSciu ucni6w); kazde stanowisko powinno by6 wyposaione w:
maszyny, urzqdzenia i narzedzia do prac zlotniczo-jubilerskich wraz z niezbadnymi surowcami, materialami oraz przyrzqdami
kontrolno-pomiarowymi, instrukcje obslugi maszyn i urzqdzeri wykorzystywanych w zlotnictwie i jubilerstwie.

Ksztalcenie praktyczne moze odbywad sip w: warsztatach szkolnych, plac6wkach ksztalcenia ustawicnego, plac6wkach ksztalcenia
praktycnego oraz podrniotach stanowiqcych potencjalne miejsce zatrudnienia absolwent6w szkol ksztalcqcych w zawodzie.
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ZESPOL SZKOL RZEMIESLNICZYCH

OSRODEK DOKSZTALCANIA

IDOSKONALENIA ZAWODOWEGO

W SZCZECINIE

DOKUMENTACJA PEDAGOGICZNA
NA KURSY ZAWODOWE I- I1- I11 STOPNIA
W ZAWODZIE:

-

KOSZYKARZ PLECIONKARZ

NR PROGRAMU 731702/ODiDZ/SZ/2012
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Opracowano na podstawie:
- rozporzqdzenia MEN z dnia 23 grudnia 2011 roku, w sprawie klasyfikacji zawod6w
szkolnictwa zawodowego (Dz.U.2012 poz. 7 z dnia 3 stycznia 2012r)
-

rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie ramowych planbw
nauczania w szkdach publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204 z dnia 22 lutego 2012r.)

-

rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie podstawy programowej
ksztalcenia
w zawodach (Dz.U. 2012 poz. 184 z dnia 7 lutego 2012r.)

Dostosowany do potrzeb ksztalcenia mlodocianych pracownikbw z teoretycznych
przedmiotbw zawodowych na kursach zawodowych stopnia I,11, I11w OSrodku
Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Szaecinie w zawodzie KOSZYKARZ
PLECIONKARZ

-

Nr programu: 7317021 ODiDZ /

SZ / 2012

Wchodzi w iycie sukcesywnie z dniem 02 wmes'nia2022 r.

,,Program powstal na podstawie pmykladowego programu nauczania zamieszczonego
na stronie internetowej Krajowego Ofirodka Wspierania Edukacji Zawodowej i
Ustawicznej - http://www.koweziu.edu.pl".
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OBrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego

KOSZYKARZ - PLECIONKARZ
Numer programu 7317021742[02]/ZSZ/MENiS/2002.08.20/ZSiPKZ/2012
przedmiotdw zawodowych realizowanych w Oirodku Doksztalcania i Doskonalenia
Zawodowego opracowany w oparciu o program nauczania dla Zasadniczej Szkoly
Zawodowej n r programu :

przez nauczycieli
Zespolu Szk61
i Plac6wek Ksztalcenia Zawodowego w Zielonej Gdrze.

1. Typ programu - tumusy zawodowe
2. Rodzaj programy - liniowy
3. Autorzy programu - mgr inz. Leszek Jastrubczak
mgr inz. Mariola Kostrzewska
mgr Barbara Hondzio

Wchodzi w iycie sukcesywnie z dniem 01 wrzeinia 2012r.

Opracowano w OSrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkbl
i Placowek Ksztalcenia Zawodowego w Zielonej Gorze zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej ksztalcenia
w zawodach w oparciu o program nauczania programu 742[02]1ZSZ/MENiS/2002.08.20
dla zasadniczej szkoly zawodowej w zawodzie koszykarz - plecionkarz.

1. CELE KSZTAECENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoly ksztalcqcej w zawodzie koszykarz-plecionkarz powinien by6 przygotowany
do wykonywania nastqpujqcych zadan zawodowych:
1) przygotowywania surowcow i materialow do wykonania wyrobow koszykarskich
i plecionkarskich;
2) organizowania prac zwiqzanych z wykonywaniem wyrobow koszykarskich
i plecionkarskich;

3) wykonywania i wykanczania wyrob6w z wikliny i innych materialow plecionkarskich.
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PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTALCENIA W ZAWODZIE
Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.
koszykarz-plecionkarz 731 702
Celem ksztalcenia zawodowego jest przygotowanie uczqcych siq do iycia w warunkach
wspolczesnego Swiata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na
zmieniajqcym siq rynku pracy.
Zadania szkoly i innych podmiotow prowadzqcych ksztalcenie zawodowe oraz spos6b ich
realizacji sq uwarunkowane zmianami zachodzqcymi w otoczeniu gospodarczo-spolecznym,
na ktore wplywajq w szczegolnoSci: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja
procesow gospodarczych i spolecznych, rosnqcy udzial handlu miqdzynarodowego,
mobilnoSC geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a takze wzrost oczekiwan
pracodawcow w zakresie poziomu wiedzy i umiejqtnoSci pracownikow.
W procesie ksztalcenia zawodowego w a h e jest integrowanie i korelowanie ksztalcenia
ogolnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie
ksztalcenia ogolnego, z uwzglqdnieniem nizszych etapow edukacyjnych. Odpowiedni poziom
wiedzy ogolnej powiqzanej z wiedzq zawodowq przyczyni siq do podniesienia poziomu
umiejqtnoici zawodowych absolwentow szkol ksztalcqcych w zawodach, a tym samyrn
zapewni im mozliwoSC sprostania wyzwaniom zmieniajqcego siq rynku pracy.
W procesie ksztalcenia zawodowego sq podejmowane dzialania wspomagajqce rozwoj
kazdego uczqcego siq, stosownie do jego potrzeb i mozliwoSci, ze szczegolnym
uwzglqdnieniem indywidualnych Sciezek edukacji i kariery, mozliwoSci podnoszenia
poziomu wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu
konczeniu nauki.
Elastycznemu reagowaniu systemu ksztalcenia zawodowego na potrzeby ryiku pracy, jego
otwartoici na uczenie siq przez cale zycie oraz mobilnogci edukacyjnej i zawodowej
absolwentow ma sluzyd wyodrqbnienie kwalifikacji w ramach poszczegolnych zawodow
wpisanych do klasyfikacji zawodow szkolnictwa zawodowego.

2. EFEKTY KSZTALCENIA
Do wykonywania wyzej wymienionych zadan zawodowych niezbqdne jest osieniqcie
zakladanych efektow ksztalcenia, na kt6re skladajq siq:
1) efekty ksztalcenia wspolne dla wszystkich zawodow;

(BHP). Bezpieczenstwo i higiena pracy
Uczen:
1) rozroinia poj qcia zwiqzane z bezpieczenstwem i higienq pracy, ochronq przeciwpozarowa,
ochronq Brodowiska i ergonomia;
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2) rou6inia zadania i uprawnienia instytucji oraz sluib dzialajqcych w zakresie ochrony
pracy i ochrony Srodowiska w Polsce;

3) okreSla prawa i obowiqzki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy;
4) przewiduje zagrozenia dla zdrowia i zycia czlowieka oraz mienia i Srodowiska zwiqzane
z wykonywaniem zadah zawodowych;
5) okreSla zagrozenia zwiqzane z wystqpowaniem szkodliwych czynnikow w Srodowisku
pracy;
6) okreila skutki oddzialywania czynnik6w szkodliwych na organizm czlowieka;
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiqmjqcymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczelistwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej i ochrony Srodowiska;

8) stosuje Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadah
zawodowych;
9) przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce
ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrozenia zdrowia i zycia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzialalnoici gospodarczej
Uczen:

1) stosuje pojqcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczqce ochrony danych osobowych oraz
przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

3) stosuje przepisy prawa dotyczqce prowadzenia dzialalnoici gospodarczej;
4) rozroinia przedsiqbiorstwa i instytucje wystqpujqce w branzy i powiqzania miqdzy nimi;
5) analizuje dzialania prowadzone przez przedsiqbiorstwa funkcjonujqc e w braniy ;
6) inicjuje wspolne przedsiqwziqcia z r6znymi przedsiqbiorstwami z braniy;
7) przygotowuje dokumentacjq niezbqdnq do uruchomienia i prowadzenia dzialalnoici
gospodarczej;

8) prowadzi korespondencjq zwiqzanq z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej;
9) obsluguje urzqdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagajqce
prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej;
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10) planuje i podejmuje dzialania marketingowe prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej;
11) optyrnalizuje koszty i przychody prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej.
(JOZ). Jpyk obcy ukierunkowany zawodowo
Uczen:
1) posluguje siq zasobem Srodk6w jqzykowych (leksykalnych, gramatycznych,
ortograficznych oraz fonetycznych), umozliwiajqcych realizacjq zadan zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotyczqce wykonywania typowych czynnoSci zawodowych
artykulowane powoli i wyrainie, w standardowej odmianie jqzyka;
3) analizuje i interpretuje krotkie teksty pisernne dotyczqce wykonywania typowych
czynnoSci zawodowych;
4) forrnuluje kr6tkie i zrozumiale wypowiedzi oraz teksty pisemne urnozliwiajqce
komunikowanie siq w Srodowisku pracy;

5) korzysta z obcojqzycznych ir6del informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i spoleczne
Uczen:
1) przestrzega zasad kultury i etyki;
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadah;

3) przewiduje skutki podejmowanych dzialan;
4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radzid sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqti~oScizawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
8) potrafi ponosid odpowiedzialnoSC za podejmowane dzialania;
9) potrafi negocjowad warunki porozumien;
10) wsp6lpracuje w zespole.
2) efekty ksztalcenia wsp6lne dla zawoddw w ramach obszaru administracyjno-uslugowego,
stanowiqce podbudowq do ksztalcenia w zawodzie lub grupie zawod6w PKZ(A.g);
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PKZ(A.g) Umiejetnoici stanowiqce podbudowe do ksztalcenia w zawodach: tapicer,
stolarz, ciehla, koszykarz-plecionkarz, technik technologii drewna
Uczen:
1) rozpoznaje gatunki drewna, materialy drzewne i tworzywa drzewne;
2) okreSla wlaSciwoSci drewna i tworzyw drzewnych;
3) rozpoznaje wady drewna oraz okreSla przyczyny ich powstawania;
4) rozr6inia rodzaje uszkodzen materialow;

5) okreSla materialy pomocnicze stosowane w produkcji;
6) sporzqdza szkice i rysunki techniczne;

7) posluguje siq instrukcjami obslugi niaszyn i urzqdzen;
8) posluguje siq terrninologia,stosowanq w przemySle drzewnym;
9) stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadan.
3) efekty ksztalcenia wlaSciwe dla kwalifikacji wyodrqbnionej w zawodzie koszykarzplecionkarz opisane w czqSci 11:
A.17. Wykonywanie wyrob6w koszykarsko-plecionkarskich

1. Wykonywanie prac zwiqzanych z uprawq i przetwarzaniem wikliny
Uczen:
1) okreSla warunki uprawy wikliny;
2) rozroinia gatunki wierzby plecionkarskiej;
3) okreSla sposoby pozyskiwania sadzonek;
4) okreSla sposob przygotowania gleby i sadzenia wikliny;

5) dobiera zabiegi pielqgnacyjne i ochronq chemiczna,oraz biologicznq plantacji;
6) okreila spos6b pozyskiwania wikliny z plantacji;

7) dobiera metody przetworstwa wikliny;
8) dobiera metody nadawania wiklinie korowalnoSci;
9) rozroinia narzqdzia, urzqdzenia, maszyiiy stosowane w przetworstwie wikliny;
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10) dobiera sposoby suszenia, skladowania wikliny.
2. Wykonywanie wyrob6w koszykarsko-plecionkarskich

Uczen:
1) poshguje siq technicznq i technologicznq dokumentacjq wyrob6w koszykarsko- plecionkarskich;
2) dobiera technologiq i techniki wykonania wyrob6w koszykarsko-plecionkarskich;
3) ustala kolejnoSC wykonania operacji technologicznych;

4) okreSla iloSC zuzytych materialow;
5) sortuje materialy do wykonania konstrukcyjnych element6w wyrob6w;
6) dobiera narzqdzia, maszyny i urzqdzenia do obrobki material6w;

7) stosuje metody nadawania plastycznoSci materialom plecionkarskim;

8) okreila koszty wykonania wyrob6w koszykarsko-plecionkarskich;
9) dobiera oprzyrzqdowanie do wykonania wyrob6w koszykarsko-plecionkarskich;

10) wykonuje p6lprodukty oraz wyroby koszykarsko-plecionkarskie;
11) wykonuje prostowanie, ksztaltowanie, zacinanie, przecinanie wyrob6w koszykarsko- plecionkarskich;
12) dobiera surowce, materialy podstawowe i pomocnicze do produkcji wyrob6w;
13) klasyfikuje wyroby koszykarsko-plecionkarskie;
14) ocenia jakoid wykonania wyrob6w koszykarsko-plecionkarskich.
3. Wykanczanie wyrob6w koszykarsko-plecionkarskich

Uczen:
1) posluguje siq dokumentacjq technologicznq dotyczqcq wykanczania wyrob6w
koszykarsko-plecionkarskich;
2) wykonuje czynnoSci zwiqzane z czyszczeniem, myciem i suszeniem wyrob6w
koszykarsko-plecionkarskich;
3) dobiera sposoby uszlachetniania i zdobienia wyrob6w koszykarsko-plecionkarskich;

4) dobiera materialy, narzqdzia i urzqdzenia do zdobienia i wykariczania wyrob6w
koszykarsko-plecionkarskich;
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5) wykonuje uszlachetnianie wyrob6w koszykarsko-plecionkarskich;

6) ocenia jakoiC i estetykq wykonczenia wyrob6w koszykarsko-plecionkarskich;

7) wykonuje renowacjq i naprawq wyrob6w koszykarsko-plecionkarskich;
8) okreila spos6b magazynowania, pakowania i transportu wyrob6w koszykarsko- plecionkarskich.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAECENIA W ZAWODZIE
Szkola podejmujqca ksztalcenie w zawodzie koszykarz-plecionkarz powinna posiadaC
nastqpujqce pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracowniq rysunku technicznego, wyposaionq w: stanowiska kreilarskie (jedno stanowisko
dla jednego ucznia), przybory rysunkowe, ekspoiiaty i modele wyrob6w, modele bryl
geometrycznych, katalogi iprospekty wyrobbw, wzory splot6w plecionkarskich,
dokurnentacje wyrob6w, stanowisko komputerowe z dostqpem do Internetu dla nauczyciela,
stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery i plotery
(po jednym urzqdzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programow biurowych,
programy komputerowego wspomagania projektowania (Computer Aided Design), projektor
multimedialny;
2) pracowniq technologicznq, wyposaionq w: eksponaty wyrobow, wzorce splot6w, probki
materialow stosowanych w koszykarstwie i plecionkarstwie, narzqdzia i urzqdzenia
stosowane w koszykarstwie i plecionkarstwie, plansze ilustrujqce przebieg procesbw
technologicznych, normy dotyczqce materialow i wyrobow, stanowisko komputerowe
z dostqpem do Internetu dla nauczyciela, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla
jednego ucznia), drukarki, skanery i plotery (po jednym urzqdzeniu na cztery stanowiska
komputerowe), pakiet programow biurowych, programy komputerowego wspomagania
projektowania (Coniputer Aided Design), projektor multimedialny;
3) pracowniq koszykarsko-plecionkarskq, w kt6rej powinny by6 zorganizowane nastqpujqce
stanowiska:
a) stanowiska wyplatania wyrob6w (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wyposaione w:
odziez i sprzqt ochrony indywidualnej, narzqdzia i urzqdzenia do wyplatania wyrobow,
oprzyrzqdowanie poniocnicze;
b) stanowiska ksztahowania materialbw (jedno stanowisko dla dw6ch uczni6w), wyposaione
w: urzqdzenia do uplastyczniania prqtow i kijbw, maszyny i urzqdzenia do obrbbki
materialow, pomoce dydaktyczne, takie jak: modele i eksponaty wyrobow, podstawowe
i pomocnicze materialy koszykarskie i plecionkarskie.
Ksztalcenie praktyczne moze odbywaC siq w: pracowniach szkolnych, placciwkach
ksztalcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiqcych potencjalne miejsce zatrudnienia
absolwentow szko1 ksztalcqcych w zawodzie
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Symbol cyfrowy: 731702
zawodowe I stopieh

LP-

Przedmioty
obowiqzujqce

1.
2.
3.

na kursach zawodowych
Technologia
Rysunek i projektowanie
Uprawa i przetw6rstwo
wikliny

4 tyg.
56
44

36

4.

Podstawy
zawodowej

5
6

Jqzyk obcy zawodowy
Godziny do dyspozycji 4
wychowawcy
140
Razem

I1 stopien I11

4 tyg.
68
32
36

dzialalnoSci

stopien
56
20
40

Razem
godz. w
okresie
ksztdcenia
180
96
112

16

16

4
4

4

4
12

,&I40

140

420

Technologia :
Nr dziah

Efekty ksztalcenia z podstawy prograrnowej

1. Technologia
drzewnych;
2. rozr6inia rodzaje uszkodzen material6w;
3. okreSla materialy pomocnicze stosowane
w produkcji;
4. sporzqdza szkice i rysunki techniczne;
5. posluguje siq instrukcjami obshgi maszyn
i uriqdzen;
6. poshguje siq terminologiq stosowanq
w przemySle drzewnym;
7. stosuje programy komputerowe wspomagajqce
wykonywanie zadari.
8. poshguje siq technicmq i technologicmq
dokurnentacjq wyrob6w koszykarsko- plecionkarskich;
9. dobiera technologiq i techniki wykonania
wyrob6w koszykarsko-plecionkarskich;
10. ustala kolejno6C wykonania operacji
technologicznych;
11. okreSla iloSC flliytych materialbw;
12. sortuje materialy do wykonania konstrukcyjnych
element6w wyrob6w;
13. dobiera narzcdzia, maszyny i urzqdzenia do
obr6bki material6w;
14. stosuje metody nadawania plastycznoSci
materialom plecionkarskim;
15. okreSla kos& wykonania wyrobdw koszykarskoplecionkarskich;
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Liczba
godzin
180

16. dobiera oprzyrzqdowanie do wykonania wyrobow
koszykarsko-plecionkarskich;
17. wykonuje polprodukty oraz wyroby koszykarskoplecionkarskie;
18. wykonuje prostowanie, ksztaltowanie, zacinanie,
przecinanie wyrobow koszykarsko- pleciorkarskich;
19. dobiera surowce, materialy podstawowe
i pomocnicze do produkcji wyrobow;
20. klasyfikuje wyroby koszykarsko-plecionkarskie;
2 1. ocenia jakoSC wykonania wyrobow koszykarskoplecionkarskich.
22. okreSla spos6b pozyskiwania wikliny z plantacji;
23. dobiera metody przetworstwa wikliny;
24. dobiera metody nadawania wiklinie
korowalnoSci;
25. rozrbinia narzqdzia, urzqdzenia, maszyny
stosowane w przetworstwie wikliny;
26. dobiera sposoby suszenia, skladowania wikliny.
27. posluguje siq dokumentacjq technologicznq
dotyczqcq wykanczania wyrob6w koszykarskoplecionkarskich;
28. wykonuje czynnoSci zwiqzane z czyszczeniem,
myciem i suszeniem wyrobow koszykarskoplecionkarskich;
29. dobiera materialy, narzqdzia i urzqdzenia do
zdobienia i wykanczania wyrobow koszykarskoplecionkarskich;
30. wykonuje uszlachetnianie wyrobow koszykarskoplecionkarskich;
3 1. ocenia jakoSC i estetykq wykonczenia wyrobow

koszykarsko-plecionkarskich;
32. wykonuje renowacje i naprawq wyrobow
koszykarsko-plecionkarskich;
33. okreSla spos6b magazynowania, pakowania
i transportu wyrob6w koszykarsko- plecionkarskich.
34. rozroinia pojqcia zwiqzane z bezpieczenstwem
i higienq pracy, ochronq przeciwpozarowq,
ochronq Srodowiska i ergonomia;
35. przewiduje zagrozenia dla zdrowia i zycia
czlowieka oraz mienia i Srodowiska zwiqzane
z wykonywaniem zadari zawodowych;
36. okreSla zagrozenia zwiqzane z wystqpowaniem
szkodliwych czynnikow w Srodowisku pracy;
37. organizuje stanowisko pracy zgodnie
z obowiqzujqcymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
38, stosuje Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej
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podczas wykonywania zadan zawodowych;
39. przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce ochrony
przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
40. udziela pienvszej pomocy poszkodowanym
w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrozenia zdrowia i zycia.
41. przestrzega zasad kultury i etyki;
42. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji
zadah;
43. przewiduje skutki podejmowanych dzialan;
44. jest otwarty na zmiany;
45. potrafi radziC sobie ze stresem;
46. aktualizuje wiedzq i doskonali umiej qtnoSci
zawodowe;
47. przestrzega tajemnicy zawodowej;
48. potrafi ponosiC odpowiedzialnoSC za
podejmowane dzialania;
49. wsp6lpracuje w zespole.
50. rozr6inia przedsiqbiorstwa i instytucj e
wystqpujqce w branzy i powiqzania miqdzy nimi;
5 1. analizuje dzialania prowadzone przez
przedsiqbiorstwa funkcjonujqce w branzy;
52. inicjuje wspolne przedsiqwziqcia z r6znymi
przedsiqbiorstwami z branzy;
53. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej
dzialalnoSci gospodarczej.
2. Rysunek i
projektowanie

1. posluguje siq terminologiq stosowanq
w przemySle drzewnym;
2. stosuje programy komputerowe wspomagajqce
wykonywanie zadan.
3. posluguj e siq technicznq i technologicznq
dokumentacjq wyrob6w koszykarsko- plecionkarskich;
4. dobiera technologig i techniki wykoiiailia
wyrob6w koszykarsko-plecionkarskich;
5. ustala kolejnoSC wykoliania operacji
technologicznych;
6. dobiera surowce, materialy podstawowe
i pomocnicze do produkcji wyrob6w;
7. dobiera sposoby uszlachetniania i zdobienia
wyrob6w koszykarsko-plecionkarskich;
8. organizuje stanowisko pracy zgodnie
z obowiqzujqcymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpoiarowej i ochrony Srodowiska
9. przestrzega zasad kultury i etyki;
10.jest kreatywny i konsekwentny w realizacji
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zadan;
11. przewiduje skutki podejmowanych dzialan;
12.jest otwarty na zmiany;
13. potrafi radziC sobie ze stresem;
14. aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnoSci
zawodowe;
15. przestrzega tajernnicy zawodowej;
16. potrafi ponosik odpowiedzialnoSk za
podejmowane dzialania;
17. wspolpracuje w zespole.
18. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa
dotyczqce ochrony danych osobowych oraz
przepisy prawa podatkowego i prawa
autorskiego;

3.Uprawa i
przetworstwo
wikliny

1. rozpoznaje gatunki drewna, materialy drzewne
i tworzywa drzewne;
2. okreila wlaiciwoSci drewna i tworzyw
drzewnych;
3. rozpoznaje wady drewna oraz okreSla przyczyny
ich powstawania;
4. rozroinia rodzaje uszkodzen material6w;
5. sporzqdza szkice i rysunki techniczne;
6. posluguje siq instrukcjami obslugi maszyn
i urzqdzen;
7. posluguje siq terminologiq stosowanq
w przemyile drzewnym;
8. okreila iloSC zuzytych materialow;
9. sortuje materialy do wykonania konstrukcyjnych
elementow wyrobow;
10. dobiera narzqdzia, maszyny i urzqdzenia do
obrbbki materialow;
11. wykonuje polprodukty oraz wyroby koszykarskoplecionkarskie;
12. okreila warunki uprawy wikliny;
13. rozroinia gatunki wierzby plecionkarskiej;
14. okreila sposoby pozyskiwania sadzonek;
15. okreSla spos6b przygotowania gleby i sadzenia
wikliny;
16. dobiera zabiegi pielqgnacyjne i ochronq
chemiczna,oraz biologicznq plantacji;
17. okreila spos6b pozyskiwania wikliny z plantacji;
18. dobiera metody przetworstwa wikliny;
19. dobiera metody nadawania wiklinie
korowalnoSci;
20. rozroinia narzqdzia, urzqdzenia, maszyny
stosowane w przetwdrstwie wikliny;
2 1. dobiera sposoby suszenia, skladowania wikliny.
22. posluguje siq dokumentacjq technologicznq
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dotyczqcq wykanczania wyrobow koszykarskoplecionkarskich;
23. dobiera sposoby uszlachetniania i zdobienia
wyrob6w koszykarsko-plecionkarskich;
24. wykonuje uszlachetnianie wyrob6w koszykarskoplecionkarskich;
25. ocenia jakoSC i estetykq wykonczenia wyrobbw
koszykarsko-plecioi?karskich;
26. wykonuje renowacjq i naprawe wyrobow
koszykarsko-plecionkarskich;
27. okreSla spos6b magazynowania, pakowania
i transportu wyrob6w koszykarsko- plecionkarskich.
28. rozr6znia poj qcia zwiqzane z bezpieczenstwem
i higienq pracy, ochronq przeciwpozarowa,
ochronq Srodowiska i ergonomia;
29. rozroinia zadania i uprawnienia instytucji oraz
sluzb dzialajqcych w zakresie ochrony pracy
i ochrony Srodowiska w Polsce;
30. przewiduje zagrozenia dla zdrowia i zycia
czlowieka oraz mienia i Srodowiska zwiqzane
z wykoilywaniem zadan zawodowych;
3 1. okre4la zagrozenia zwiqzane z wystqpowaniem
szkodliwych czynnik6w w Srodowisku pracy;
32. okreila skutki oddzialywania czynnik6w
szkodliwych na organizm czlowieka;
33. organizuje stanowisko pracy zgodnie
z obowiqzujqcymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
34. stosuje Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej
podczas wykonywania zadan zawodowych;
35. przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce ochrony
przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
36. udziela pienvszej pomocy poszkodowanyrn
w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrozenia zdrowia i zycia.
37. przestrzega zasad kultury i etyki;
38. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji
zadan;
39. przewiduje skutki podejmowanych dzialan;
40. jest otwarty na zmiany;
41. potrafi radziC sobie ze stresem;
42. aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnoici
zawodowe;
43. potrafi poilosiC odpowiedzialnoSC za
podejmowane dzialania;
44. wspblpracuje w zespole.
45. rozr6inia przedsiqbiorstwa i instytucje
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wystqpujqce w branzy i powiqzania miqdzy nimi;
46. analizuje dzialania prowadzone przez
przedsiqbiorstwa funkcjonujqce w branzy;
47. inicjuje wspolne przedsiqwziqcia z roznymi
przedsiqbiorstwami z branzy;

4. Podstawy
dzialalnoici
zawodowej

5. stosuje programy komputerowe wspomagajqce
16
wykonywanie zadan.
6. okreSla koszty wykonania wyrobow koszykarskoplecionkarskich;
7. ocenia jakoSC wykonania wyrobow koszykarskoplecionkarskich.
8. rozr6znia pojqcia zwiqzane z bezpieczenstwem
i higienq pracy, ochronq przeciwpozarowa,
ochronq grodowiska i ergonomia;
9. rozroznia zadania i uprawnienia instytucji oraz
sluzb dzialajqcych w zakresie ochrony pracy
i ochrony Srodowiska w Polsce;
10. okreSla prawa i obowiqzki pracownika oraz
pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy;
11. przewiduje zagrozenia dla zdrowia i zycia
czlowieka oraz mienia i grodowiska zwiqzane
z wykonywaniem zadan zawodowych;
12. okreSla zagrozenia zwiqzane z wystqpowaniem
szkodliwych czynnikow w Srodowisku pracy;
13. okreSla skutki oddzialywania czynnikow
szkodliwych na organizm czlowieka;
14. organizuje stanowisko pracy zgodnie
z obowiwjqcymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
15. stosuje Srodki ochrony indywidualiiej i zbiorowej
podczas wykonywania zadan zawodowych;
16. przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce ochrony
przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
17. udziela pienvszej pomocy poszkodowanyrn
w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrozenia zdrowia i zycia.
18. przestrzega zasad kultury i etyki;
19. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji
zadan;
20. przewiduje skutki podejmowanych dzialan;
2 I. jest otwarty na zmiaiiy;
22. potrafi radziC sobie ze stresem;
23. aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnoici
zawodowe;
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24. przestrzega tajemnicy zawodowej;
25. potrafi ponosiC odpowiedzialnoiC za
podejmowane dzialania;
26. potrafi negocjowaC warunki porozumien;
27. wspolpracuje w zespole.
28. stosuje pojqcia z obszaru funkcjonowania
gospodarki rynkowej;
29. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa
dotyczqce ochrony danych osobowych oraz
przepisy prawa podatkowego i prawa
autorskiego;
30. stosuje przepisy prawa dotyczqce prowadzenia
dzialalnoici gospodarczej;
3 1. rozr6inia przedsiqbiorstwa i instytucje
wystqpujqce w branzy i powiqania miqdzy nimi;
32. analizuje dzialania prowadzone przez
przedsiqbiorstwa funkcjonujqce w branzy ;
33. inicjuje wsp6lne przedsiqwziqcia z r6znymi
przedsiqbiorstwarni z braniy;
34. przygotowuje dokumentacjq niezbqdnq do
uruchomienia i prowadzenia dzialalnoici
gospodarczej;
35. prowadzi korespondencjq zwiqanq
z prowadzeniem dzialalnoici gospodarczej;
36. obsluguje urzqdzenia biurowe oraz stosuje
programy komputerowe wsponiagajqce
prowadzenie dzialalnoici gospodarczej;
37. planuje i podejmuje dzialania niarketingowe
prowadzonej dzialalnoici gospodarczej;
38. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej
dzialalnoici gospodarczej.

5. Jezyk obcy
zawodowy

1. .posluguje siq zasobem irodk6w jqzykowych
4
(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych
oraz fonetycznych), urnozliwiajqcych realizacjq
zadan zawodowych;
2. .interpretuje wypowiedii dotyczqce
wykonywania typowych czynnoici zawodowych
artykulowane powoli i wyrainie, w standardowej
odmianie jqzyka;
3. analizuje i interpretuje kr6tkie teksty pisemne
dotyczqce wykonywania typowych czynnoici
zawodowych;
4. formuluje kr6tkie i zrozumiale wypowiedzi oraz
teksty pisemne umozliwiajqce komunikowanie
siq w Brodowisku pracy;
5. . korzysta z obcojqzycznych irbdel informacji.
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6. przestrzega zasad kultury i etyki;
7. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji
zadd;
8. przewiduje skutki podejmowanych dzialan;
9. jest otwarty na zmiany; potrafi radziC sobie ze
stresem;
10. aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnoSci
zawodowe;
11. przestrzega tajemnicy zawodowej;
12. potrafi ponosiC odpowiedzialnoSC za
podejmowane dzialania;
13. potrafi negocjowak warunki porozumieti;
14. wspo1.pracuje w zespole.
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ZESPO~SZKOL RZEMIESLNICZYCH

OSRODEK DOKSZTALCANIA IDOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W SZCZECINIE

DOKUMENTACJA PEDAGOGICZNA
NA KURSY ZAWODOWE I- I1- I11 STOPNIA
W ZAWODZIE:

DRUKARZ

SZCZECIN 2012 r.
503

Opracowano na podstawie:
-

rozporzqdzenia MEN z dnia 23 grudnia 2011 roku, w sprawie klasyfikacji zawodow
szkolnictwa zawodowego (Dz.U.2012 poz. 7 z dnia 3 stycznia 2012r)

-

rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie ramowych planow
nauczania w szkolach publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204 z dnia 22 lutego 2012r.)

-

rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie podstawy programowej
ksztalcenia
w zawodach (Dz.U. 2012 poz. 184 z dnia 7 lutego 2012r.)

Dostosowany do potrzeb ksztalcenia mlodocianych pracownik6w z teoretyunych
przedmiot6w zawodowych na kursach zawodowych stopnia I,11, I11 w OSrodku
Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie w zawodzie DRUKARZ
Nr programu: 7322011 ODiDZ /

SZ / 2012

,,Program powstal na podstawie przykladowego programu nauczania zamieszczonego
na stronie internetowej Krajowego OSrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i
Ustawicznej http://www.koweziu.edu.pl".

-
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PROGRAM NAUCZANIA

w zawodzie

DRUKARZ 732201
Nr programu:
732201/ZSZ/Mo/2012
opracowany przez nauczycieli Zespoh Szk6l im. Adama Wodziczki w Mosinie
- mgr inz. Roman Samcik
- mgr Piotr Mamot
Wchodzi w zycie sukcesywnie z dniem 01 wrzeSnia 2012r.
Opracowano w Wojew6dzkim OSrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w
Zespole Szk6l im. Adama Wodziczki w Mosinie zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej ksztalcenia
w zawodach w oparciu o program nauczania 825[01]/ZSZ, SP/MEN/2007.02.08. dla
zasadniczej szkolry zawodowej w zawodzie drukarz

Celem ks~talceniazawodowego jest pr~ygotowanieuczwych siq do Z)~ciaw warunkach
wspblc~esnego<\viala. wykonywania pracy ~awodoweji aktywnego funkqjonowania na
~mieniajqcyrnsiq rynku pracq.
Zadania szl;oly i i~irlychp o d ~ n i o t i prowadzqcycli
)~
ksztalcenic zawodowc oraz sposob ich
realizacji sq umarunkowane z~nianamizachodzqcymi w otoczeniu gospodarczospo~ecznyrn,na kt6re ivplry~vajqI\ szczeg6lnoSci: idea gospodarki opartej na wiedzy,
globalizacja proccsciw gospodarczych i spolecznycl-1,rosnqcy udzial hand111
miqizynarodowego, mohilnoSC geograficzna i zawodowa, nowe techniki i tcchnologie,
a takze wzrost oczekiwali pracodawcciw w zakresie POZ~OIIIU wiedzy i un1iejqtnoSci
yraco\vnikbw.

W procesie ksztalcenia ~a\vodo\\iegow d n e jest integrowanie i korelowanie ksztatcenia
ogblnego i zawodowego, w t y ~ ndoskonalenie kornpetencji kluc~owychnabytych
w procesie ks~talceniaogtjlnego. z uwzglqdnieiliern nits~ychetapbw edukacyjnych.
Odpow iedni po~iombviedzy ogci1ne.j pow iwanqj L wiedzq /raw octowq pr;.yc;.yn i siq do
podniesienia poziornu umiejqti1o5ci r;awodo~rychabsolwentb\v szko1 kvtatcqccych
w zawodach. a tym samym zape\\ni in1 n~oiliwoSCsprostania wyzhaniom z~nieniajqcego
siq rynku pracy.
W procesie ksztalcenia ~awodowcgosq podejmowane dzialania nspomagajqcc rozw6j
k&dego uc~accgosiq, stosnwnie do jego potr~cbi mo;iliwoSci, ze s;.czegi)lnym
uwzglqdnienicm indywidualnycli Sciciek edukacji i kariery, mokliwosci podnosze~lia
pozio~nuwyksztalcenia i kwalifikacj i zawodowych oraz zapobiegania przcdwcresncmu
konczcniu nauki.

Elastycznernu reagouaniu systemu ksztalcenia za\vodo\vego na potr~ebyrynku pracy. jego
otwartoici na uczenie siq przez cale Yjcie oraz tnobilnoSci edukacyjnqj i zawodowqj
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absolwentci\v ma sluiyC wyodrqbnienie kwalifikac-jiw ramach poszczegolnych zawod6w
wpisanych do klasylikac.ji zawod6\.\: szkolnictwa ~awodowego.
1. CELE KSZTALCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoly ksztalcqcej w zawodzie drukarz powinien umieC:
- poslugiwak siq termi~iologiqpoligraficznq
- posluginat siq doliumentacjq technicznq i technologicznq
- charakteryzowak podstawowe proccsy poligraticzne
- charaktcry~ctwac'podstawowe rodza-jc materiatciw poligraficznych
- rozr62niak podstawowc lnaszyny poligraficzne
- rozro;i.niaC i przygotowjvac' podloka i fjrby do drukowania
- charaktcryzowaC podstawowe i dodatkowe techniki drukowania
- okreSlaC budowe i zasady d~iaianiamaszyn drukujqcych oraz urzqazen pomocniczych
- pr~ygotowywai: i obslugiwai: masqmy drukujqce
- okreSliC ~ a s a d ydrukowania nakiadu
- obstugiuai: systerny sterowania procesem drukowania
- obsiugiwaC urzqdzenia i przyrzqdy kontrolno-pomiarowe
- eksploatowaC maszyny drukujqce zgodnie z instrukcjq obslugi
- wykonywak podstdwowe operacje technologicwe
- stosowaC techniki kolnputerowego wspomagania procesciw drukarskich
- okreSlaC zasady wyknnywania form drukowych
- okreSlaC przyclyny powstawania wad odbitek drukarskich oraz sposoby ich usuwania
- przcstrzegai: norm dotyczqcych zapewnienia jakoSci produkcji i wyrob6\\ poligra ficznych
- occniaC estetyhq i jakoSC odbitck drukarskich;
- stoso\vaC przepisy prawa dotyczqccc wykonywanych zadah zawodowych
- przestrzegai: przepis6w i zasad bezpieczelistwa i higieny pracy, przepisow ochrony
pr;reciwpoiarowej oraL ochrony Srodowiska
- organi~o~vai:
stanowisko pracy zgodnie /: wymaganiarni ergonomii
- komunikowai: siq L uclest~~ikami
procesu pracy
- stosowai: przepisy Kodeksu pracy dotyczqce praw i obowiqzkdw pracowiiika i pracodawcy
- udzielak pierwszqj poll~ocyposzkodowanym ~i wypadkach przy pracy
- liorzystai: z roinych irodei informacji

2. EE'EKTY KSZTALCENIA
Do \\ykonywania wyzej wyrnienionych zadali za\vodowych niezbqdne jest osiqgniqcie
zakladanych efckt6w ksztalcenia, na ktcire skfadajq siq:

1 ) ro/rbinia po-jqcia rwiq~ane bezpiecsrenstwem i higienq pracy, ochronq pr~eciwpotarowg
ochronq Srodowi3ka i ergonom iq;
1'11%
2) rozrciinia zadania i uprawnie~iiainstytucji oraz sluzb dzialajqcych w zakresie ochrony
PDZ
pracy i ochrony Srodowislia w Polsce:
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3) okreSla p r a m i obowiy.ki pracownika orai: pracodabvcy w ~akresie be~piec~elistwa
i higieny pracy;
P1)Z
3) przewiduje zagroienia dla zdrowia i iycia cztowieka oraz mienia i Srodowiska zwiqzane
z wykonywaniem ada an zawodowych:
T, MU
5) oltreSla zagrozenia zwiqzane z wystc;powaniem szkodliwych czynnik6w w Srodowisku
pracy ;
T, MU

6) okreSla skutki oddzialywania czynnikii\v szkodliwych na orgatlizm czlowicka;

T, MIJ

7) organi~uje stanowisko pracy zgodnie z obowi~~uj;2cyniiwyniaganianii ergonomii,
przepisami be~pieczefistwai higietiy pracy, ochrony przeciwpo?,arow~j
i ochrony Srodowiska;
T, MIJ

8) stosuje Srodki ochrony indynidualnej i zbiorowej podczas w>konytvania zadafi
~awodowych:
1'. MIJ
9) przestrzega zasad bezpieczelishva i higieny pracy oraz stos~i.jeprzepisy prawa dotyczqce
oclirony przeciwpozarowej i ochrony Srodowislia;
PDZ : T. MIJ

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowa~iym w wypadkach p r q pracy oral w stanach
ragrotenia zdrowia i tycia.
MU

PDZ

1) stosu.je pojecia z obszaru funkc.jonowania gospodarki rynkowqj;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przcpisy prawa dotyczqce ochrony danych osobowych oraz
PDZ
przcpisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

1'11~

3) stosuje pr~episyp r a m dotyc~qceprowadzenia d~iafalnoScigospodarczej:

4) rozr6znia przedsiqbiorstwa i instytucje wystqpujqce w branzy i powiqzania miqdzy nimi;

5 ) a11alizu.i~dzialania prowadzone przez przedsiebiorstwa funkcjonujqce 11: braniy;

PDZ

6) inicjuje wspiilne pr;ledsiqwriqcia z ro3nymi pr~edsiqbiorstwamiz brantjl;

I'NZ

1'11%.

7) przygotobvuje dokumetitacj~ niezbqdna, do uruchomienia i prowadzenia dzialalnoici
gospodarczej:
PDZ
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9) obstuguje urzqazenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspotnagajqce
prowakenie ctziatalnoSci gospodarczej:
l)I)%
1 0) plaliuje i podejmuje dzialania marltetingowe prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej; PDZ
1 I ) optymalizuje koszty i przycllody prowadzone-jdzialalnoSci gospodarczej.

PDZ

(JOZ). Jqzyk obcy ukierunkowany zawodowo

1Jczeh:

1) posluguje sic zasobcm Srodkbw j~zyliowych (leksykalnych, gramatycznych,
ortograficznych oraz fonetycznych), umoiliwiajqcych realizacj~zada6 za\vodowych;
JOZ
2) interprctii.jc wypowicdzi dotyczqce wykonywania typowych czy11noSci zawodowych
JOZ
artykulowanc powoli i wyrxknic, w standardokkej odmianie jqzyka;

3) analizuje i interpretuje krcitkie teksty pise~lzne dotyczqce wykonywania typowych
czynnoSci zawodowych;
JOZ
4) folmuluje krcjtkic i ~rorumiatc wypowicdzi oraz tcksty piselline umoZliwiajqce
komunikowanie siq w Src>dowiskupracy;
JOY
5) korzysta z obcojqzycznych ir6del infor~nac-j
i.

JOZ

(KPS). Kompetencje personalne i spoleczne

Uczen:
I ) przestrzega zasad kultury i etyki;

PNZ

2) jest kreatywny i konsekwentny I?; realizacji zadali;

I'NZ

3) przewiduje slcutki podejmowanych dziatali;

PNZ

4) jcst otwarty na zmiany;

PNZ

5) potrafi radzit sobie ze stsesem:

PNZ

6) aktualizuje bvicdzq i doskonali umiejqtnoici zawodowc;

PNZ

7) przestrzega taje~nnicyzacvodowej;

PNZ

8) potrafi pnnosiC odpowicdzialnoSC za podejmowanc dziafania;

T'NZ

9) potrafi negocjowaC warunki porozumieli;

PDZ

10) wsp6lpracuje w zespole.

PNZ
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2) ekkty ksztalcenia clsprilnc dla zawodrjcv w ramach obszaru administracyjno~~slugowcgo,
stanowiqcc podbudowq do ks~talceniaw zawodzie lub gri~pic/ a w o d 6 ~
PK%(A.i);

13K7,(A.i)1JmiejqtnoSci stanowiqcc podbudowq tio ksztalccnia w zawodach: drukarz,
introligator, tcchnik proccso~vtirukowania, technik procesow introligatorskich,
technik cyfrowych procesh graticznych

1) posiuguje siq tenninologiq poligraficznq

2) odczytujc schetnaty i rysunki technicznc stosowanc w poligrafii;
3) rozrriznia produkty poligraficz11e;

4) charakteryzuje materialy puligraficznc;

6) charaktcryzi~jcprocesy przygotowalni po1igraficzne.i;

7) charaktcrymje techniki drul<owania:
8) charakteryzuje procesy introligatorsliie i wykonczeniowe;
9) rozpo~najcmaszy ny i urqdzenia poligraficznc oraz ich g'rriwne zcspojy;

1 1) identyfiltuje elementy cyfrowych systemriw produkcyjnych w poligrafii;

12) stosuje techniki komputerowego wspomagania proces6w technologicznych;
13) stosi~~ie
prograrny komputerowe wspoinagajqcc wylcony\vanie zadali.
3) efekty ks~taicertiaw4aSciwe dla kivalilikaqji wyodrebnione-j LV zakvodzie drukarz opisant:
w c~qSci11:
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A.15. Realizacja procesow drukowanin z form drukowych

1. Wykonywanie form drukowych

1 ) rozrciznia rodzaje form drukowych;

2) pr~estrzegaLasad wykonywania fonn drukowych;
3) przestrzega zasad przygotowania maszyn do wykoriywania form drukowych;
4) obsiugujc masi.yny i urzqdzenia do wykonpwania form drukowych;
5) dobiera metody kontroli i oceny jakoSci form drukowycl~;

6) prowadzi bietqcq kontrolq i ocene jakoSci wykonania form drukowych.

2. Wykonywanie odbitek z form drukowych

I ) dobiera maszyny do wykonywania odbitek z form drukowych:
2) dobiera materialy podstawowe i pomocnicze do procesu drukowania;
3) prrygotou uje podstawowe i pomctcnicze materiaty do drukowania:

4) przestrzega zasad przygotowania zespol6w maszyn drukujqcych do pracy;
5 ) prirygotowuje liiaszyny do drukowania:

6) przestrzega zasad jvykonania odbitek drukarskich;

7) obsfugi~jemaszyny do drukowania z form;
8) dobiera metody kontroli i oceny procesu drukowania:
9) prowadzi biezqcq kontrolq procesu drukowania.

Szkoh podejmujqcca ksztslcenie w zawodzie drukarz powinna posiadat nastqp~~.jqce
potnieszczenia dydaktyczne:

I ) pracow riiq technologii drukouania, wyposatonq w: stanowisko komputerowe dla
nauc~ycielaz dostepem do Internetu, stanowiska komputerowe dla uci.ni6w (jedno
stanou isko dla jednego ucznia), drukarki. skanery (po jednym urzqdzeniu na cztery
stanowiska komputerowe), pakiet prograsn6w biurowych, specjalistyczne programy
komputerowe wspomagajqce etap przygotowania drukowania, projektor multimedialny,
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spektrofotometr, densytometr, przyrzqdy kontrolno-pomiarowe (jeden zestaw dla czterech
ucznibw), plansze i prezentacje multimedialne do ilustrowania proces6w poligraficznych,
plansze i prezentacje multimedialne ilustrujqce procesy wykonywania form drukowych,
plansze i prezentacje multimedialne ilustrujqce zasady dzialania maszyn drukujqcych,
fortny drukowe dla r6inych technik drukowania, katalogi i foldery urzqdzen do
wykonywania form drukowych, katalogi i foldery maszyn drukujqcych, instrukcje obslugi
urzqdzen do wykonywania form drukowych, instrukcje obslugi maszyn drukujqcych,
wzorniki i katalogi podl-ozy drukowych, wzorniki i katalogi farb drukarskich, przyklady
odbitek drukarskich, standardy jakoSci produkcji poligraficnej, polprodukty i produkty
poligraficzne, odbitki drukarskie przeznaczone do pomiarciw;
2) warsztaty szkolne, w kt6rych powinny by6 zorganizowane nastepujqce stanowiska:
a) stanowiska wykonywania form drukowych (jedno stanowisko dla oSmiu uczni6w),
wyposazone w urzqdzenia do, wykonywania form drukowych,
b) stanowiska drukowania z form drukowych (jedno stanowisko dla oimiu uczniow)
wypos~aionew maszyny do drukowania z form drukowych,
.'
c) stanowiska drukowania offsetowego (jedno stanowisko dla dw6ch uczni6w),
wyposaione w maszynq drukujqcq offsetowq arkuszowa, densytometr, narzqdzia
i przyrzqdy pomiarowe,
d) stanowisko do kontroli jakoSci odbitek (jedno stanowisko dla trzech uczni6w);
ponadto warsztaty szkolile powinny by6 wyposaione w: narzqdzia do obslugi inaszyn
i urzqdzen (jeden zestaw na jedno stanowisko), przyrzqdy kontrolno-pomiarowe (jeden
zestaw na jedno stanowisko), materidy poligraficzne, instrukcje stanowiskowe (jeden
zestaw na jedno stanowisko) oraz zestaw przepisow dotyczqcych bezpieczenstwa i higieny
pracy .
Ksztalcenie praktyczne moze odbywaC siq w: pracowniach i warsztatach szkolnych,
placowkach ksztalcenia praktycmego oraz przedsi~biorstwachpoligraficznych.

4. Plan nauczania

LP-

Przedmiot

1.
2.
4.

Podstawy zawodu (PZ)
Materialonawstwo (M)
Maszyny i urzqdzenia

0
5
6.
7.

8.

Technologia drukowania
(TD)
Podstawy dzialalno6ci
zawodowej (PDZ)
Jezyk obcy zawodowy
Godziny do dyspozycji
wychowawcy
RAZEM

KLASA STOPIEN
II
HI
LICZBA GODZIN
TYG. OGOLEM TYG. OGOLEM
TYG.
OGOLEM
I

19
5

76
20

-

-

11

5

20

35

OGOLEM

-

44

-

-

76
64

9

36

5

20

76

20

14

56

24

96

172

-

-

4

16

16

-

-

1

4

4

4

1

4

1

4

12

140

35

140

35

140

420
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Podstawy zawodu
L.p. Treici programowe
St. I
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

1

Terminologia
poligraficzna
Podstawy rysunku
technicmego
Dokurnentacja techniczna
i technologiczna ,
Procesy poligraficzne
Wyroby poligraficzne
Podstawy projektowania
wyrob6w poligraficznych
Podstawy proces6w
drukowania
Techniki drukowania
Materialy poligraficzne
Maszyny i urzqdzenia
poligraficzne
Estetyka i jakoSC wyrob6w
poligraficznych
'

Razem

Liczba godzin
St. 111
I St. 11

8

-

-

4

_

9

-

-

4

5
8

8
12
5

10

3
76

-

,

-

-

Razem
4

8
4

9
5

8
8

12
5

10

3
76

Propozycje metod sprawdzania i oceny osiqgniqt edukacyjnych ucznia
Proces kontroli i oceny osiqgniqC ucni6w powinien by6 realizowany zgodnie z kryteriami
ustalonyrni na zajqciach pociqtkowych.
Sprawdzanie i ocenianie osizgniqC uczni6w moze by6 dokonywane za pomocq
- sprawdzian6w ustnych i pisemnych
- test6w osiqgniqC szkolnych
- obserwacji pracy uczni6w podczas wykonywania zadati
UmiejqtnoSci intelektualne mogq bye sprawdzane i oceniane za pomocq dyskusji kierowanej,
indywidualnych wypowiedzi uczni6w oraz ustnych sprawdzian6w wiedzy.
Naleiy zwraca6 szczeg6lnq uwagq na umiejqtnoSC zastosowania opanowanej wiedzy,
merytorycznqjakoS6 wypowiedzi oraz poshgiwanie siq poprawnq terminologiq.
Podstawq do uzyskania przez uczni6w pozytywnych ocen jest poprawne wykonanie Cwiczefi,
sprawdzian6w i zadati testowych.
~ s k a z a njest
e systernatyc~~pro~adzenie
kontroli i oceny postqp6w uczni6w.
Umoiliwia to korygowanie stosowanych metod nauczania oraz organizacyjnych form pracy
uczni6w.
Proces sprawdzania i oceniania powinien by6 realizowany zgodnie z obowiqmjqcq skalq
ocen.
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L.p.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Treici programowe
Podstawy
materialoznawstwa
Materialy konstrukcyjne
Woda w przemysle
poligraficznyrn
Podloza drukowe
Materialy do wykonywania
form dmkowych
Farby drukarskie
Materialy introligatorskie
Inne materialy

Razem

St. I
4
14
2

-

Liczba godzin
St. I1
St. 111

-

4

-

14

-

-

2

16
6

-

16

-

6

6
12
4
44

20

Razem

-

-

6
12
4
64

Propozycje metod sprawdzania i oceniania edukacyjnych osiqgniqb uczni6w
Sprawdzanie osiqgiiiqC ucznia powinno odbywaC siq na podstawie ustalonych kryteriow
Ocena osiqgniqC szkolnych powinna aktywizowaC i mobilizowaC do pracy
zarowno ucznia, jak i nauczyciela.
Proces oceniania powinien obejmowaC:
- diagnozq stanu wiadomoici i umiejqtnoici ucznidw pod kqtem zalozonych celow
ksztalcenia oraz rozpoznawanie trudnosci w osiqganiu zalozonych cel6w ksztalcenia,
- sprawdzanie wiadomoSci i umiejqtnoici ucznia po vealizowaniu treici ksztalcenia.
W trakcie realizacji programu nauczania nalezy dokonywaC oceny osiqgniqC uczniow
na podstawie: ustnych sprawdzianow, pisemnych sprawdzianow ,obsenvacji ucznia podczas
wykonywania Cwiczen.
Obserwujqc czymioSci ucznia podczas Cwiczen i dokoiiujqc oceny jego pracy, nalezy zwr6ciC
uwagq na: rozpomawanie pr6bek materialow, rozroznianie grup materialow poligraficmych,
okreslanie przeznaczenia materialow, charakteryzowanie wlaSciwoSci materialow.
W ocenie osiqgniqd ucznia nalezy uwzglqdniC wyniki sprawdzianow oraz poziom wykonania
Cwiczen. Ocenianie osiqgniqC uczniow powinno by6 dokonywane zgodnie z obowiqzujqcq
skalq ocen.

Maszyny i urzqdzenia
L.p.
Treici programowe
1

Klasyfikacja i cechy
uzytkowe czqici maszyn.
Norrnalizacja czqici

2

Materialy konstrukcyjne.
Tolerancje, pasowania
Polqczenia czqici maszyn

3

Liczba godzin
St. I
St. I1 I St. I11
6

Razem
6

10

-

-

10

4

6

-

10
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4
5
6
7

8
9

10
11

-

12
8

-

4
2

-

2
2

-

-

-

8

8

-

-

12

12

X

X

X

X

20

36

20
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Sprzqgla. Przekladnie
Hamulce Elementy
sprqzynujqce.
Mechanizmy funkcjonalne
Maszyny poligraficzne
Terrninologia, klasyfikacja
Eksploatacja maszyn
Dob6r maszyn do realizacji
procesu poligraficznego
Budowa typowych maszyn i
urzqdzen poligraficznych
Przeglqd stosowanych
maszyn drukarskich

12

X

Razem

-

12
8
4
2

2
2

Propozycje metod sprawdzania i oceny osiqgniqk edukacyjnych ucznia
Sprawdzanie i ocenianie osiqgniqC uczni6w powinno odbywaC siq w trakcie realizacji
programu na podstawie kryteribw ustalonych na poczqtkowych zajqciach.
Ocena osiqgniqC edukacyjnych powinna dotyczyC przede wszystkim poziomu oraz zakresu
opanowania umiejqtnoici okreilonych w szczeg6lowych celach ksztalcenia.
Kontrola i ocena osiqgniqd uczniow moze by6 dokonywana na podstawie:
- sprawdzian6w ustnych i pisemnych,
- test6w osiqgniqC szkolnych,
- obserwacji pracy uczni6w podczas wykonywania Cwiczen i innych zadan.
W trakcie oceniania osiqgniqC uczni6w nalezy zwracaC uwagq na zastosowanie opanowanej
wiedzy, merytorycznqjakoiC wypowiedzi, poslugiwanie siq poprawnq terminologia,
Do oceny osiqgniqd edukacyjnych moga, by6 zastosowane testy osiqgniqC szkolnych z
zadanianli otwartymi i zanhiqtymi.
W ocenie koncowej pracy ucznidw po zakonczeniu realizacji programu przedmiotu nalezy
uwzglqdniak wyniki stosowanych sprawdzianow i testow osiqgniqC.
Proces sprawdzania i oceniania powinien by6 realizowany zgodnie z obowiqzujqcq skalq
ocen.

Technologia drukowania
L.p. TreSci programowe
St. I
1
2.
3.

4.

Dokumentacja techniczna
i technologiczna
Formy drukowe
i technologie wykonywania
form drukowych
Norrny i instrukcje obslugi
maszyn drukujqcych
Pomocnicze materialy
do drukowania

I

Liczba godzin
St. I1
St. I11

Razem

4

-

-

4

12

-

-

12

2

-

2

-

-
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2
2

5.
6.
7.
8.

1

9.
10,
1
12.
13.
14.

Podloza drukowe
Farby drukowe
Maszyny drukujqce
Przyrzqdy kontrolnopomiarowe
Eksploatacja maszyn
drukuj qcych
Proces technologiczny
drukowania
Drukowanie w technice
offsetowej
Wady druk6w
Ocena jakoSci
wykonywanych prac
Techniki komputerowe
w procesach drukowania

Razem

-

-

12
10
26

8

-

-

8

8

-

22

22

-

36

36

-

-

10

10

-

-

6

6

-

-

14

14

20

56

96

172

-

12
10
26

8

Propozycje metod sprawdzania i oceny osiqgniqt edukacyjnych ucznia
Proces kontroli i oceny osiqgniqk uczni6w powinien by6 realizowany zgodnie z kryteriami
ustalonymi na zajqciach poczqtkowych.
Sprawdzanie i ocenianie osiqgniqC uczniow moze by6 dokonywane za pomocq:
- sprawdzianow ustnych i pisemnych
- testow osiqgniqC szkolnych
- obsenvacji pracy uczni6w podczas wykonywania zadan
UmiejqtnoSci intelektualne mogq by6 sprawdzane i oceniane za pomocq dyskusji kierowanej,
indywidualnych wypowiedzi uczni6w oraz ustnych sprawdzian6w wiedzy.
Nalezy zwracaC szczeg6lnq uwagq na un1iejqtnoSC zastosowania opanowanej wiedzy,
merytorycznq jakoSC wypowiedzi oraz poslugiwanie siq poprawnq terminologiq.
Podstawq do uzyskania przez uczni6w pozytywnych ocen jest poprawne wykonanie Cwiczen,
sprawdzian6w i zadali testowych.
Wskazane jest systematyczne prowadzenie kontroli i oceny postqpdw uczni6w.
Umozliwia to korygowanie stosowanych metod nauczania oraz organizacyjnych form pracy
uczni6w.
Proces sprawdzania i oceniania powinien by6 realizowany zgodnie z obowiqzujqcq skalq
ocen.

/

Podstawy dzialalnoici zawodowej
L.p. TreSci programowe
St. I
1 I Gospodarka rynkowa

3
4
5

I

Liczba godzin
I ST. 11 1 ST. I11
2

Razem
2

Prawo dodatkowe i
autorskie
DzialalnoSC gospodarcza
Korespondencja
zawodowa
Marketing uslug

-

-

-

-

2
2

2
2

-

-

2

2
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6

7
8

BHP , ochrona
przeciwpozarowa i
ochrona Srodowiska
Wybrane przepisy z
kodeksu pracy
Elementy ergonomii

-

-

2

2

-

-

2

2

Razem

-

-

2
16

2
16

-

Propozycje metod sprawdzania i oceniania edukacyjnych osiqgniet uczni6w
Sprawdzanie osiqgniqd ucznia powinno odbywad s i na
~ podstawie ustalonych kryteri6w.
Proces oceniania powinien obejmowaC:
- diagnozq stanu wiadomoici i umiejqtnoSci uczni6w pod kqtem zalozonych cel6w
ksztalcenia oraz rozpoznawanie trudnoSci w osiqganiu zaloionych cel6w ksztalcenia,
- sprawdzanie wiadomoSci i umiejetnoSci ucznia po zrealizowaniu treSci ksztalcenia.
W trakcie realizacji programu nauczania nalezy dokonywak oceny osiqgniek uczni6w
na podstawie: ustnych sprawdzianbw, pisemnych sprawdzian6w ,obsenvacji ucznia podczas
wykonywania zadali.

Jezyk obcy zawodowy
I 1.p I Tresci programowe

1
St. I

1

Podstawy slownictwa
zawodowego

-

Liczba godzin
ST. I1
ST. I11

-

4

I

1

Razem
4

I

Propozycje metod sprawdzania i oceniania edukacyjnych osiqgniet uczni6w

..................................................................................................................
Efeklq ksztalcenia wsp6lne dla ws~ystkich~awodoworaz efekty ks~tatceniawsp6lne dla
~awod6ww ramach obszaru adniinistracyjno--usfugowcgostanowiqcc podbudow? do
ksltalcenia w zawodzie lub grupie zawod6w
A. 15. Realizacja procesow drukowania z form drukowych

Uczen moze zdawaC kwalifikacje A. 1 5 . ~ 0ukonczeniu kurs6w : pienvszego, drugiego i
trzeciego stopnia

5. MOZLIWOSCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI
W ZAWODACII W RAMACII OBSZARU KSZTAECENIA OKRESLONEGO
W KLASYFIKACJI Z A W O D ~ WSZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
Absolxvent szkoly ksztalcqcej w zawodzie drukarz po potwierdzeniu kwalifikacji A.15.
Reulizcaqja proces(jw (frukowuniazform drukowj~chrnoze uzyskat dyplom pot\vierdzajqcy
kwalifiltac.je w zawodzie technik proces6w drukokvania po potwierdze~liudodatkowo
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kwalifikacji A.40. Planowanie i kontrola produkcjipoligvaficzn~?joraz uzys kai~iu
wyksztakcenia Sredniego.
Legenda:
- podstawy zawodu
PZ
M
- materialoznawstwo
TD - technologia drukowania
MU - maszyny i urzqdzenia
PDZ - podstawy dzialalnoici zawodowej
JOZ - jqzyk obcy zawodowy
PNZ - praktyczna nauka zawodu

WYKAZ
PODR$CZNIKOW
NAUCZANIA:

DO

REALIZACJI

PROGRAMU

Uwagi og6lne:
Wykaz podrqcznikow nauczyciel dobiera zgodnie z dotychczasowym programem nauczania.
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ZESPOL SZKOL RZEMIESLNICZYCH

OSRODEK DOKSZTALCANIA IDOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W SZCZECINIE

DOKUMENTACJA PEDAGOGICZNA
NA KURSY ZAWODOWE I- I1- I11 STOPNIA
W ZAWODZIE:

INTROLIGATOR

NR PROGRAMU 732301/ODiDZ/SZ/2012

SZCZECIN 2012 r.
519

Opracowano na podstawie:
-

rozporzqdzenia MEN z dnia 23 grudnia 2011 roku, w sprawie klasflkacji zawodow
szkolnictwa zawodowego (Dz.U.2012 poz. 7 z dnia 3 stycznia 2012r)

-

rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie ramowych plan6w
nauczania w szkolach publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204 z dnia 22 lutego 2012r.)

-

rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie podstawy programowej
ksztalcenia
w zawodach (Dz.U. 2012 poz. 184 z dnia 7 lutegb 2012r.)

Dostosowany do potrzeb ksztalcenia mlodocianych pracownikbw z teoretycznych
przedmiot6w zawodowych na kursach zawodowych stopnia I,11, I11w OSrodku
Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Szaecinie w zawodzie INTROLIGATOR
Nr programu: 7323011 ODiDZ

1 SZ I 2012

Wchodzi w Wycie sukcesywnie z dniem 01 w d a 2012 r.

,,Program powstal na podstawie przykladowego programu nauczania zamieszczonego
na stronie internetowej Krajowego OSrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i
Ustawicznej - htt~://www.koweziu.edu.pl".
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PROGRAM NAUCZANIA
w zawodzie
INTROLIGATOR 732301

Nr programu: 732301/zSZ/ Mo12012
opracowany przez nauczycieli Zespolu Szkdl im. Adama Wodziczki w Mosinie
- mgr inz. Roman Samcik
- mgr Piotr Mamot
Wchodzi w zycie sukcesywnie z dniem 0 1 wrzeSnia 20 12r.
Typ programu: przedmiotowy
Rodzaj programu: liniowy

Opracowano w Wojewddzkim OSrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w
Zespole Szk61 im. Adama Wodziczki w Mosinie zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej ksztalcenia
w zawodach w oparciu o program nauczania 734[02]/ZSZ/MENiS/2002.08. dla
zasadniczej szkoly zawodowej w zawodzie introligator.
Cclem ksztalcenia zawodowego jest przygotowanie uczqcych siq do zycia IV warunkach
~vspo~czcsnego
Swiata, wykonjwania pracy zawodowej i aktywncgo funkcjonowania na
zmieniajqcym sic rynku pracy.
Zadania s~kol) i innych podmiot6w prowad~acychksztatcenie ~awodoweoral sposbb ich
reali~acji4q ufiarunkowane ~ n ~ i a n a m~achodzqcymi
i
w otoc~eniugospodarc~o-spotec/.~~ym,
na kt6re wp'ry~vajq w szczegcjlnoSci: idea gospodarki opartej na uiedzy, globalizacja
proces6w gospodarczych i spolecznych. rosnqcy udziat handlu miqdzynarodowego,
mobilnoSC geograficzna i zawodowa, none techniki i technologic, a takie wzrost oczekiwan
pracodawcdci w zakresie pozioiilu bviedzy i umiqjqtnoSci pracownik6w.
W procesie ksztatcenia zawodowego waznc jest integrowanie i korclowanie ksztajcenia
og6lnego i zawodowego, w tym dosltonalenie kompetencji kluczowych nabyych w procesie
I<sztalccniaogcilnego, z u\vzglqdnienicm nizszych etapcjw edukacyjnych. Odpowiedni pozio~ii
lviedzy ogolnej po\viqzanej z uicdzq zawodowq przyczyni sic do pod~~icsienia
poziomu
iimiejqtnoSci zawodowych absolwentbw szltcjt ksztalcqcych w zawodach, a tym salnyrn
zapewni irri ~iiozliwoSCsprostania wyzcvaniom zmieniajqcego siq rynku pracy.
W procesie ksztatcenia zawodowego sq podejmouane dziakania wspomagqjqce rozwqj
kazdego uczqcego siq, stosownie do jego potrzeb imozliwoSci, ze szczeg6lnym
iiwzglqdnieniem indywidualnych sciezek edukaqji i kariery, moiliwoSci podnoszenia
poziomu wykszta.lcenia i kwalitikacji zawodo~.ych oraz zapobiegania przedwczesnemu
konczeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu ksztalcenia zawodowego na potrzeby ryrlku pracy. jego
otwartoSci na iiczenie siq przez cale zycie oraz mobilno5ci edukacyjnej i zawodowej
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absolwentbw ma stutyi: wyodrqbnienie kwalifikacji wramach pos;rczegblnych ~ a w o d 6 ~
wpisanych do klasyfikac.ji ~awod6wszkolnictwa zawodowego.

1 . CELE KSZTAt,CENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoly ksi:ta#cqcej~ t zawodzie
,
introligator powinierl umiei::
- zinterprctowai podstawowe akty prawite, prawa i obowiqzki
pracownika oral! pracodawcy. zwip~a~,ane
z bezpiec~elistwemi higienp pracy,
- postqpi6 w przypadku pozaru zgodnie z instrukcjq przeciwpozarowq,
- dobra6 kodki ochrony osobistej obowivujpce na typowych staliowiskach pracy,
- wskazai
sposoby pomocy przedlekarskiej w sytuacjach powypadkowyclt.
- zastosowai: nai:wy, po-jqcia i okreSlenia poligraficzne,
- scharakturyznwai
procesy
poligraficzne:
przygotowawczc i drukowania,
- scharakteryzowai: poszczeg6lne etapy procesb~cintroligatorskici~,- dobra6 proces
tcchnologiczny do lvykonania okreSloitego produktu.
- zaprc)jelctowai:produkty introligatorskie,
- dobra6 materialy stosowane w introligatorstwie,
- - okrejlii zasady kontroli jakoSci poszczegbh~ychetapow produkcji,
- okreSli6 uanrtiki realizacji procesbw introligatorskich zgodnie z ~asadami
bezpieczelistwa i higierly pracy, ochrony ppoz., ochrony Srodowiska, ergonomii,
- pracowa6
i:
wykor~ystaniem programow komputerowych
wspornagajqcych prace introligatorskie,
- scharakteryLOW ai: operac-je rgci:ne i maszynowe,
- rozrbzniC zasady obrbbki wkladbw,
-- okreSliC zasady wykonywania okladek i opraw,
- okreilii parainetry produktbw galanterii papiern iczej i zasady ich
wykonywania.
- scharakteryzowa6 zasady wykonywania drukbw luinych i f-qczonych
opakowaniowych:
- posluzy6 siq nowymi metodami uszlachetniania drukbw,
wskazaC lnetody zabezpieczarlia pblprodukt6w i produktow
poligrafic~nychprzed wplywem czynnikbw zewnqtrznych,
skorzystai: z PN; PN-ISO i literatury techniczne-j.
2. EFEKTY KSZTAECENIA

110 wykonywania wy2e.j wymienionych zadan zawodowych nie~bednejest osiagniqcie
Yakiadanych efektow ks~taicenia,na kt6re skfadaja, siq:
1) e~ektyksztalcenia wspcilnc dla wszystkich zawod6w;
(BHP). Bezpieczenstwo i higieaa pracy
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I ) rozr6znia poj~ciazwiqzane z bezpicczenstwem i Iiigiena pracy, ochronq przeciwpozarowq,
ochrona, Srodowiska i ergonomiq
PDZ

2) rozr6znia zadania i uprawnienia iristytuqji oraz sluzb dzialajqcych w zakresie ochrony
prrzcy i ocltrony Srodowiska w Polsce;
PDZ

3) okreSla p r a w i obowiqzki pracownilca oraz pracodawcy w zalcresie bezpieczefist~va
i higieny pracy:
PDZ
4) przewiduje ~agroleniadla ydrouia i ~ y c i ac;ll.owieka orw mienia i kodotviska Iwiqrane
;
Iwykonywrzniem Ladah ~awodowych;
-1'. b1t J
5) okreila zagrozenia z~viqzanez wystqpowaniem szkodliwych czynsiik6\v w Srodo\vislcu
pracy ;
T. MU
6) oltreila skutki oddziabwania czynnik6w szkodliwych na organ izni cz#owielia;

'T', MIJ

7) organizuje stanolvisko pracy zgodnie z obowiqujqcymi wymaganiami ergonomii.
przepisalni bezpieczenshva i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej i ochrolty Srodoaiska;

'I', MU
8) stosuje Srodki oclvony indywidualnej izbiorowej podczas wykonywania zadan
zawodowych;
T, MU
9) przestrzega Lasad bc;rpicczenstwa i higieny pracy oraz stosuje pr~episyprawa dotyczqce
ochrony prrccinpo;7:arowqji ochrony Srodobkiska;
PC>/ ; I', M IJ
10) udziela pierwszqj pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanacll
zagrozenia zdrowia i *cia.
MU

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzialalnoici gospodarczej

PDZ

I ) stosuje pojqcia z obs~arufi~nlcc.jonowaniagospodarlti rqnkowe.j;

I")%

2) stosuje pryepisy prawrz pracy, prlepisy prawa dotyczqce ochronj danych osobo\vych era/:
I'D%
przepisy prawa podatkowego i praua autorskiego;

3) stosti-je przepisy prawa dotyczqcc prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej;

PDZ

4) rozrcitnia przedsiqbiorstwa i instytucje wystqpujqce w branLy i po\\iqi.ania miqdzy nimi;

5 ) analizuje dziakania pro\s,ad;lonc przez przedsiqbiorstwa funkcjoniij~cew bran@:
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1'1)~

6) inic-juje wspblne pr/edsiqw;liqcia

7

roinlmi prrectsiqbiorstwami L branty;

fWL. PYA

7) przygotowuje dokumentac.jq niezbqdna, do uruchomienia i prowadzenia dzialalnoSci
gospodarcze~i:
PDZ

8) prowadzi koresponde~~cjq
zwiqzanq z psowadzeniern dzia3alnoSci gospodarczej;

PDZ

9) obsluguje urzqdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagajqce
pronadzenie dziakalnoSci gospodarcze~j;
PDZ
10) planuje i podejmu-je dzialiania marketingowe prowadlonej d/ia4alnoici gospodarc~ej;PI)L

1 1) optyrnalizuje koszty i przychody prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej.

PDZ

(,JOZ). Jqzyk obey u kierun kowany zawodowo

1 ) po~lugujc siq zasobem Srodkbw jqrykotvych (leksykalnych, gramatyc~nych,
ortograiicmych oray fonetycrnych). umo%liwiajqcych realilac.jq zadali zawodowych;
JOL

2) interpretyje ~vj.po\vied/i dotyc~qce wykonywania typowy ch c7ynnoSci ~atvociofiych
artykulo\vane povcoli i wqrainie, w standardowej odmianie jczyka;
JOZ
3) analiruje i interpr~tu~jckrcitltie tcksty pisemne dotyc~qce wykonywania typowych
czymioSci
odo~vych:
JOZ
4) formul.uje krdtkie i zrozumia'ie wypowiedzi oraz teksty pisemne umoiliwiajqce
komunikowanie siq EV Srodowisku pracy:
JOZ

5) korzysta z obcojezycznych ir6del informacji.

JOZ

(KPS). Kompetencjc personalne i spoteczne

I'N %

2) jest kreatywnj i konsekccentny \v sealizacji zadan:

PNZ

3) pr/e\vidu.je skutki podejn~ocvanychdialan;

J'N %

4) jest otwarty na zmiany;

PNZ

5) potraii r a d i i sobic ze strcsc~n;

PNZ

6) ahtuali~u-je\vied/$ i doshonali u~niejqtnoki;la\voctowe;

1'NZ

7) przestrzcga tajc~nnicy~~~~~~~~~~i:

PNZ
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8) potrafi ponosil' odp~wiedrialitosi:La podej~nowaned~iakania:

I'N %

9) potrafi negocjowat warunlti porozumiefi;

PDZ

10) tvsp6lpracuje w ~espole.

I'N %

2) efekty hs/talcenia wspOlne dla ~ a w o d 6 ww ran~achobszaru administracyjr~o-usl~go\~ego,
stanouiqce podbudowc cio ks~latceniaw zawod~ielub grupie rahod6w PK%(A.i):
PKZ(A.i) U~niejetnoscistanowiqce podbudowe do ksztalcenia w zawodach: drukarz,
introligator, technik procesow drukowania, technik proces6w introligatorskich, technik
cyfrowych procesbw graficznych

I ) poslugu-je siq terminologiy poligraficzny;
3) odczytuje schematy i rysunki techniczne stosowane w1goligrafii:
3) rozrOznia produkty poligraficzne;
4) charaktcryzyjc materialy poligraficzne;
5) poslugi~jesiq miarami poligraficznqmi;
6) charaktcryz~~.je
procesy przygotowalni poligrati~zne~j;
7) c11arakter;vzuje technilii drukowania;
8) charakteryz~1.j~
procesy introligatorskie i uykonczeniowe
9) rozpoznaje lnaszyny i urzqdzenia poligraficzne oraz ich gtbwne zespoty;
10) poslrugujc siq poligraficziiq dokumeiitacjq technicznq i technologicznq;
1 1) idcntyfikuje elelnenty cyfrowych systembw produkcyjnycl~w poligrafii;
12) stosuje technilii I<omputerowegowspomagania proces6w teclinologicznych;
13) s t o s ~ ~progranty
~jc
komputerowe wspo~nagajycewykonywanie zadah.
3) efekty ksztalcenia wlaiciwe dla kwalifikaqji wyodrqbnionyj tv zawodzie introligator
opisrine cv czqSci 11:

A.14. Realizacja procesbw introligatorskich
1 . Wykonywanie obriibki druk6w luhych

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

dobiera melody i technilti wykonania drukbw luknych;
dobiera inateriaty i maszyny do wykonywania drukcjw li12nych;
pr;lygotowujc materiaty do wykonywania druk6w 1ui"nych;
prLcstrLcga Lasad pwygotowania inaszyn do wykonywania druk6w luknych;
obsli~gujcinaszyny i urzqdzenia do wykonywania drukbw lupnych;
dobiesa metody kon.lroli i ocenyjakoici wykonywania drukow lublych;
protvad~ibietqcq ko~tlrolqprocesu wykonywania drukhw Iuknych:
pr~ygototv~rje
druki lukne do ekspedyqji.
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2. U'ykonywanie opraw

I)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

okreSla rodzaje opraw i ich elementy skladowe:
dobiera metody i tecllniki wykonywania opraw;
przestrzega zasad przygotowania materiaf6w do wykon~waniaopraw;
przygotowuje materiaiy do wykonywania opraw;
przestrzega zasad przygotowania maszyn do wykonyw7ania opraw;
obsluguje maszyny i urzqdzenia do wykony\vania opraw:
dobiera metody kontroli i oceny procesu tvykonywania opraw;
prowadzi biezqcq kontrolq procesu wykonq-cvania opraw;
przygotocvuje oprawy do ekspedycj i.

Szkofa podejmiijqca ksztatcenie w zawodzic introligator powinna posiadak nastqpuijqce
pomieszczenia d>.daktycznc:
1) pracoutliq technologii introligatorstwa, wyposatona, w: stanowisko komputerowe dla
nauc~ycielaL dostepem do Internetu, stanowiska komputerowe dla uczni6w (jedno
stanowisko dla jednego ucznia), drukarki. skanery i plotery (po jednym uriqkzeniu na
cztery stanowiska komputerowe), pakiet program6w biurowych, pt-ogramy
komputerowego wspotnagania pro-jektowania (Computer Aided Design). projektor
m~~itiniedialny,
priylxqdy kontrolno-pon~iarowe(jeden ziestaw dla c~terechuc~niciu),
plans~e i pre~entac~jemultimedialne do ilusirowania procesow poligrafic~nych,
plansze i pre~entacjeilustrujqce procesy introligatorskie i wykonc~eniowe,plansze
i prezentaqje multimedialne ilustrujqce zasady dziakania maszyn introligatorskich
i wyhonczeniowych, katalogi i foldery maszyn introligatorskich i wykoficzeniowych,
instrukcje obslugi niaszyn introligatorskich i wykonczeniocvych. wzorniki i katalogi
materialow introligatorskich, standardy jakogci produkcji poligraficzsiqj. p6lprodukty
i produkty poligraficzne;
2) warsztaty szkolne. wyposazone w: stanowiska wykonywania druk6w luinych (jedno
stanowisko dla osrniu uczniow), stanockiska wykonywania opraw (jedno stanowisko
dla oS~niuuczni6w), narzedzia do obslugi maszyn i urzqdzeh introligatorskich (jeden
zestaw na stanocvisko), przyrzqdy kontrolno-pomiarowe (jeden zestaw na stanoe%isko),
instrukcje stanowiskowe (jeden zestace na stanowisko).
Stanouiska powinny byc wyposakone w rnasiyny i uriqkzenia do wykonywania
druk6w luknych oraz maszyny i uriqdzenia do wykonywania opraw.
Ksztalce~liepraktyczne moze odbywat: sie w: pracowniach i warsztatach szkolnych,
placciwkach ksztafcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiqcych potencjalne
miejsce zatrudnienia absolwentdcv szkcil ksztakcqcycl~w zawodzie.
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4. Plan nauczania
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I1
I11
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Podstawy techniki (PT)
Podstawy projektowania
graficznego (PPG)
Materialonawstwo (M)
Technologia
Maszyny i urzqdzenia
(MU)
Podstawy dzialalnoSci
zawodowej (PDZ)
Jqzyk obcy zawodowy
(JOZ)
Godzina do dyspozycji
wychowawcy
RAZEM

OG~LEM

-

TYG.

-

Podstawv techniki
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I

1
2
3

4

TreSci programowe
Dokurnentacia techniczna
Podstawy elektrotechniki
Podstawy elektroniki i
automatvki
Podstawymechaniki i
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0
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Propozycje metod sprawdzania i oceniania edukacyjnych osiqgnipt uczni6w
Sprawdzanie post~p6wucznia powinno odbywaC siq w trakcie realizacji programu na
podstawie kryteri6w okreSlonych na poczqtku zajqC. Kryteria oceniania powinny dotyczyC
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poziomu oraz zakresu opanowania przez ucznia wiadomoici i umiejqtnoici, okreilonych w
szczeg6lowych celach ksztalcenia. Proces oceniania powinien obejmowak:
diagnozq poziomu wiadomoici i umiejqtnoici uczni6w pod kqtem zalozonych cel6w
ksztalcenia,
sprawdzanie wiadomoici i umiejqtnoici ucznia po zrealizowaniu treici programowych.
Podczas realizacji programu naleiy oceniak uczni6w na podstawie:
ustnych sprawdzian6w poziomu wiadomoici i umiejqtnoici,
pisemnych sprawdzian6w,
- obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania zadari.
Ocena po zakonczeniu realizacji programu nauczania przedmiotu powinna uwzglqdniak
wyniki wszystkich stosowanych przez nauczyciela sposob6w sprawdzania osiqgniqk ucznia.

-

Podstawy projektowania iraficznego

I I
1.

2.
3.
4.

5.

6.

1

Treici programowe
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-
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drukarskich
Kolumny i formaty
w publikacjach
poligraficznych
Atrybuty obrazu
typograficznego
i graficznego
Zasady projektowania
druk6w luinych
Obsluga program6w
edytorskich i graficznych
Projektowanie grafiki
uiytkowej

I Razem

Razem

Liczba godzin

1

-

1
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1

-

6
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Propozycje metod sprawdzania i oceny osiqgni96 edukacyjnych ucznia
Proces kontroli i oceny osiqgniqk ucznidw powinien by6 realizowany zgodnie z kryteriami
ustalonyrni na zajqciach pocqtkowych.
Sprawdzanie i ocenianie osiqgniqk uczni6w moze by6 dokonywane za pomocq

- sprawdzian6w ustnych i pisemnych
- testdw osiqgniqk szkolnych

- obsenvacji pracy uczni6w podczas wykonywania zadah
Umiejqtnoici intelektualne mogq by6 sprawdzane i oceniane za pomocq dyskusji kierowanej,
indywidualnych wypowiedzi uczni6w oraz ustnych sprawdzian6w wiedzy.
Nalezy zwracak szczegblnq uwagq na umiejqtnoik zastosowania opanowanej wiedzy,
merytorycznqjakoik wypowiedzi oraz poslugiwanie siq poprawnq terminologig
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1

1

Podstawq do uzyskania przez uczni6w pozytywnych ocen jest poprawne wykonanie Cwiczen,
sprawdzian6w i zadan testowych.
Wskazane jest systematyczne prowadzenie kontroli i oceny postqpdw ucznidw.
Umoiliwia to korygowanie stosowanych metod nauczania oraz organizacyjnych form pracy
uczni6w.
Proces sprawdzania i oceniania powinien by6 realizowany zgodnie z obowiqzujqcq skalq
ocen.

Technologia
L.p.

Treiici programowe

1.

Zasady BHP, ochrony Ppoz
i ochrony Srodowiska
podczas wykonywania prac
introligatorskich
Ergonomia proces6w
produkcyjnych
Proces wydawniczy
publikacji poligraficznych
Technologia proces6w
poligraficznych
Operacje jednostkowe
w procesach
introligatorskich
Procesy wykonywania
wkladdw i okladek
Procesy wykonywania
opraw prostych
Procesy wykonywania
opraw zloionych
i specjalnych
Procesy wytwarzania
drukdw luinych i
lqczonych
Wytwarzanie produkt6w
w introligatorstwie
rzemieSlniczym-galanteria
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Procesy uszlachetniania
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Ekspedycja
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Propozycje metod sprawdzania i oceny osiqgniqt edukacyjnych ucznia
Proces kontroli i oceny osislgnie6 uczni6w powinien by6 realizowany zgodnie z kryteriami
ustalonymi na zajeciach poczqtkowych.
Sprawdzanie i ocenianie osiqgniq6 uczni6w moze by6 dokonywane za poniocq:

- sprawdzian6w ustnych i pisemnych
- test6w osiqgniq6 szkolnych

- obsenvacji pracy ucznidw podczas wykonywania zadan
Umiej~tnoSciintelektualne mogq by6 sprawdzane i oceniane za pomocq dyskusji kierowanej,
indywidualnych wypowiedzi uczni6w oraz ustnych sprawdzian6w wiedzy.
Nalezy zwraca6 szczeg6lnq uwage na umiejetnoS6 zastosowania opanowanej wiedzy,
merytorycznq jakoS6 wypowiedzi oraz poslugiwanie siq poprawnq terminologiq.
Podstawq do uzyskania przez ucznidw pozytywnych ocen jest poprawne wykonanie Cwiczen,
sprawdzian6w i zadah testowych.
Wskazane jest systematyczne prowadzenie kontroli i oceny postepdw uczni6w.
Umozliwia to korygowanie stosowanych metod nauczania oraz organizacyjnych form pracy
ucznidw.
Proces sprawdzania i oceniania powinien by6 realizowany zgodnie z obowiqzujqcq skalq
ocen.

Maszyny i urzqdzenia

I

I
2
2
3
4
5
6
7

8
9

1

I

czgSci maszyn. Norrnalizacja
czeSci maszyn.
Materia'ry konstrukcyjne.
Tolerancje, pasowania
Polqczenia czeSci maszyn
Sprzqgla. Przekladnie
Hamulce Elementy
sprqzynujqce.
Mechanizmy hnkcjonalne
Maszyny poligraficzne
Terrninologia, klasyfikacja
Eksploatacia m a s m
Dob6r maszyn do realizacji
procesu poligraficznego
Budowa maszyn i urzqdzen
introligatorskich
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I
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1

-
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Propozycje metod sprawdzania i oceniania osiqgnige edukacyjnych ucznia
Sprawdzanie edukacyjnych osiqgniqC ucznia powinno odbywaC siq w trakcie realizacji
programu nauczania na podstawie kryteridw przedstawionych na poczqtku zajqC. Podczas
oceniania nalezy sprawdzaC umiejqtnoSci uczni6w w operowaniu zdobytq wiedzg zwracaC
uwagq na merytorycznq jakoSC wypowiedzi, wlaSciwe stosowanie pojqC poligraficznych,
poprawnoSC wnioskowania. Ocena osiqgniqC edukacyjnych powinna aktywizowaC i
mobilizowaC zar6wno ucznia, jak i nauczyciela.
Podczas realizacji programu nauczania nalezy oceniaC uczni6w na podstawie:
- ustnych sprawdzian6w poziomu wiadomoSci i umiejqtnoSci oraz sprawdzian6w
pisemnych,
- obsenvacji ucznia podczas wykonywania zadali (Cwiczeli). Kontrolq poprawnoSci
wykonania Cwiczenia nalezy przeprowadziC w trakcie i po jego wykonaniu.
Po zakonczeniu realizacji programu nauczania proponuje siq zastosowanie testu. Zadania w
teScie mogq by6 otwarte lub zamkniqte.

Materialoznawstwo
TreSci programowe

1.p

Liczba godzin

1
2
3
4
5

6
7

I

Podstawy
materialoznawstwa
Materiab introligatorskie
Woda w przemySle
poligraficznyrn
Materialy do wykonywania
form drukowych
Materiab stosowane w
drukowaniu
Materia@ konstrukcyjne
Materiab smarne

1 I Razem

Razem

ST. I1
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-

3
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-

8
2
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-
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-

-

-
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Propozycje metod sprawdzania i oceniania edukacyjnych osiqgniqe uczni6w
Sprawdzanie osiqgniqC ucznia powinno odbywaC siq na podstawie ustalonych kryteri6w.
Ocena osiqgniqC szkolnych powinna aktywizowaC i mobilizowaC do pracy
zarowno ucznia, jak i nauczyciela.
Proces oceniania powinien obejmowaC:
- diagnozq stanu wiadomoSci i umiejqtnoSci uczni6w pod kqtem zalozonych cel6w
ksztalcenia oraz rozpoznawanie tnidnoSci w osiqganiu zalozonych cel6w ksztalcenia,
- sprawdzanie wiadomoici i umiejqtnoSci ucznia po zrealizowaniu treSci ksztalcenia.
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W trakcie realizacji programu nauczania nalezy dokonywak oceny osiqgniqC uczni6w
na podstawie: ustnych sprawdzian6w, pisemnych sprawdzian6w ,obsenvacji ucznia podczas
wykonywania Cwiczeri.
Obserwujqc czynnoSci ucznia podczas CwiczeA i dokonujqc oceny jego pracy, nalezy zwrbci6
uwagq na: rozpoznawanie pr6bek materialbw, rozr68nianie grup material6w poligraficznych,
okreilanie przemaczenia materialbw, charakteryzowanie wlaSciwoSci materialbw.
W ocenie osicgniqC ucznia nalety uwzglqdniC wyniki sprawdzian6w oraz poziom wykonania
Cwiczeri. Ocenianie osicgniqC uczni6w powinno by6 dokonywane zgodnie z obowiqzujqcq
skalq ocen.

Podstawy dzialalnoici zawodowej
1 1.p 1 TreSci programowe I
I I
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Propozycje metod sprawdzania i oceniania edukacyjnych osiqgni~kuczni6w
Sprawdzanie osiqgniqC ucznia powinno odbywaC siq na podstawie ustalonych kryteri6w.
Proces oceniania powinien obejmowak:
- diagnozq stanu wiadomoici i umiejqtnoici uczni6w pod kqtem zalozonych cel6w
ksztalcenia oraz rozpoznawanie trudnoSci w osiqganiu zalozonych celdw ksztalcenia,
- sprawdzanie wiadomoSci i umiejqtnoSci ucznia po zrealizowaniu treSci ksztalcenia.
W trakcie realizacji programu nauczania nalety dokonywaC oceny osiqgniqC uczni6w
na podstawie: ustnych sprawdzianbw, pisemnych sprawdzian6w ,obserwacji ucznia podczas
wykonywania zadari.

1

I

Jqzyk obcy zawodowy
1.p 1 TreSci programowe

11

I

Podstawy slownictwa
zawodowego

1

I

St. I

-
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Liczba godzin
I ST. I1 I ST. I11

-

4

1

Razem

I

I
I

4

Propozycje metod sprawdzania i oceniania edukacyjnych osiqgnip5 ucznidw

Efekty ksztdcenia wspcilne dla wszystkich zawod6w oraz efekty ksztalcenia wsp6lne dla
zawodow w raniach obszaru administracyjno uslugowego stanowiqce podbudow9 do
ksztdcenia w zawodzie lub grupie zawod6w
A. 14. Realizacja proces6w introligatorskich
Uczeri moze zdawaC kwalifikacjq A. 1 4 . ~ 0ukoliczeniu kurs6w : pienvszego, drugiego i
trzeciego stopnia

5.
MOZLIWOSCI
UZYSKIWANIA DODATKOWYCH
KWALIFIKACJI
W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTALCENIA OKRESLONEGO
w KLASYFIKACJI ZAWODOW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
Absolwent szkoly ksztalcqcej w zawodzie introligator po potwierdzeniu kwalifikacji A.14.
Realizacja proceso'w introligatorskich moze uzyskaC dyplom potwierdzajqcy kwalifikacje
w zawodzie technik proces6w introligatorskich po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji
A.40. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej oraz uzyskaniu wyksztalcenia
Sredniego.

Legenda:
- podstawy techniki
PPG podstawy projektowania graficznego
M
- materia2oznawstwo
T
technologia
MU - maszyny i unqdzenia
PDZ - podstawy dzialalnoSci zawodowej
JOZ jgzyk obcy zawodowy
PNZ praktyczna nauka zawodu

PT

-

WYKAZ PODRE;CZNIKOW DO REALIZACJI
NAUCZANIA:
Uwagi ogdlne:

PROGRAMU

Wykaz podrqcmikow dobiera nauczyciel wg. dotychczasowego programu nauczania.
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OSRODEK DOKSZTALCANIA IDOSKONALENIA ZAWODOWEGO

W SZCZECINIE

DOKUMENTACJA PEDAGOGICZNA
NA KURSY ZAWODOWE I- I1- I11 STOPNIA
W ZAWODZIE:

ELEKTRYK

NR PROGRAMU 741103/ODiDZ/SZ/2012

SZCZECIN 2012
535

Opracowano na podstawie:
-

rozporzqdzenia MEN z dnia 23 grudnia 2011 roku, w sprawie klasyfikacji zawodow
szkolnictwa zawodowego (Dz.U.2012 poz. 7 z dnia 3 stycznia 2012r)

- rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie ramowych plan6w
nauuania w szkolach publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204 z dnia 22 lutego 2012r.)
-

rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie podstawy programowej
ksztalcenia
w zawodach (Dz.U. 2012 poz. 184 z dnia 7 lutego 2012r.)

Dostosowany do potrzeb ksztalcenia mlodocianych pracownik6w z teoretycznych
przedmiot6w zawodowych na kursach zawodowych stopnia I,11, I11 w 09rodku
Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Szaecinie w zawodzie ELEKTRYK
Nr programu: 7411031 ODiDZ 1 SZ I 2012

,,Program powstal na podstawie przykladowego programu nauczania zamieszczonego
na stronie internetowej Krajowego OSrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i
Ustawicznej htt~://www.koweziu.edu.pl".

-

536

PROGRAM NAUCZANIA
w zawodzie

Elektryk
Nr programu:
724[01] /SZ/MEN/2001.07.13 1 ZSiPKZ/2012
opracowany przez iiauczycieli Zespolu Szkol i Placowek Ksztalcenia Zawodowego
w Zielonej G6rze
- mgr inz. Leszek Jastrubczak
- mgr Robert Koziarski
- mgr Slawomir Tomczuk
Wchodzi w zycie sukcesywnie z dniem 0 1 wrzeSnia 20 12r.

Opracowano w OSrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkol
i Placowek Ksztalcenia Zawodowego w Zielonej G6rze zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej ksztalcenia
w zawodach w oparciu o program nauczania progranlu724[01] /SZ/MEN/2001.07.13 dla
zasadniczej szkoly zawodowej w zawodzie elektryk

Celem ksztalcenia zawodowego jest przygotowanie uczqcych siq do zycia w warunkach
wsp6lczcsnego Swiata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego f~inkcjonowania na
zmieniaj~cpmsiq rynku prdcy.
Zadania szkoly i innych podiniotciw prowadzqcych ksztalcenie zawodowe oraz sposcib ich
realizacji sq uwarunkowane zmianami zachodzqcymi w otoczeniu gospodarczo-spolecznym.
na ktore wplywajq w szczegolnoSci: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja
proces6w gospodarczycl~ i spofccznych, rosnqcy udzial handlu miqdzynarodowego,
n~obilnoSCgcograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologic, a takie wzrost oczekiwaii
pracodawcbw w wahsie po~iomuwiedzy i umiejqtnoSci pracownik6w.

W procesie ksztalcenia zawodowego M-aznejest integrowanie i korelowanie ksztalcenia
ogolnego i zawodowego. w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych \v procesie
ltsztalcenia oghlnego, z uwzglqdnieniem niiszych etapow edultacyjnych. Odpowiedni pozion~
wiedzy ogolnej powiqzanej z wiedzq zawodou-q przyczyni siq do podniesienia poziomu
umiejqtnoSci zawodo-clych absolwent6~~
szkol ksztalcqcych w zawodach, a tym salnym
zapewni im mokl iwoSd sprostania wyzwaniom zmicniajqccgo sic; rynku pracy.
!A7 proccsic ksztalccnia zawodowego sq podejmowane dzialania wspomagajqce rozwoj
kaidego uczqccgo siq, stosownie do jego potrzeb i rnokliwoici, ze szczegcilnym
uwzglqdnieniem indpuidualnych Sciekek edukacji i kariery, moiliwoSci podnoszenia
poziomu wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu
koliczeniu na~iki.
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F:lastycznernu reagowaniu systemu ksztalcenia zawodourego na potrzeby rynku pracy. jego
otwartoSci na uczenie siq przez cafe zycie oraz mobilnoSci edukacyjnej i zawodowej
absolwent6w ma sluzyC wyodr~bnieniekwalifikacji w ramach poszczegblnych zawodbw
wpisanych do klasyfikacji zawod6w szkolnictwa zawodowego.
1. CELE KSZTAECENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoly ksztalcqcej wzawodzie elektryk powinien by6 przygotowany do
wykonywania nastqpujqcych zadan zawodowych:
1) montowania i uruchamiania maszyn i urzqdzen elektrycznych na podstawie dokumentacji
technicznej;
2) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji
technicznej;

3) oceniania stanu technicmego maszyn, urzqdzen i instalacji elektrycznych po montaiu na
podstawie pomiarow;

4) montowania uklad6w sterowania, regulacji izabezpieczen
elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

maszyn

i urzqdzen

5) montowania i sprawdzania dzialania Srodk6w ochrony przeciwporazeniowej na podstawie
dokumentacji technicznej.

2. EFEKTY KSZTALCENIA
Do wykonywania wyzej wymienionych zadari zawodowych niezbqdne jest osiqgniqcie
zakladanych efekt6w ksztalcenia, na kt6re skladajq siq:
1) efekty ksztalcenia wspolne dla wszystkich zawod6w;

(BHP). Bezpicczenstwo i higiena pracy

1) rozroznia pojqcia zwiq~anez bezpieczelistwem i higiena, pracy, ochrona, przeciwpozarowq,
ochronq Srodowiska i ergonomiq;
PDZ
2) rozroznia zadania i uprawnienia instytucji oraz sluzb dzialajqcych w zakresie ochrony
pracy i ochrony Srodowislta w Polsce;
I'D%

3) olcreila prawa i obowiqzki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeilstvr~a
i higieny pracy;
PDZ

4) przewiduje zagrokenia dla zdrowia i kycia czlowieka oraz mienia i Srodowiska zwiqzane
z wykonywaniem zadan zawodowych;
Eg
5) okreila zagropenia zwiqzane z wyst~powaniexnszkodliwych czynnik6w w Srodowisku
pracy ;
Eg
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6) okrcSla skutkj oddzialywania czynnikow szkodliwyck na organizm czlowieka;

l:g

7) organizuje stanowisko pracy 7godnie zobov\iqujqcymi wymaganiami crgonomii,
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;

8) stosuje grodlti ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wyltonywania zadafi
zawodowych;
Eg
9) przestrzega zasad bezpieczelistwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce
ochrony przeciwpokarowej i och.rony Srodowiska;
PI)% ; Eg

10) udzicla picrwsze.j pomocy poszkodowanym w wypadkach pr7y pracy oraz w stanach
zagrozeilia zdrowia i zyc ia.
Eg
( P I X ) . Yodejmowanie i prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej

P1)Z

Uczen:
1) stosuje pojqcia z obszaru fi~nkcjonowaniagospodarki rynkowej ;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczqce ochroily danych osobowych oraz
przepisy prawa podatkowcgo i prawa autorskiego:
3) stosuje przcpisy prawa dotyczqce prowadzcnia dzialalnosci gospodarczcj;
4) rozr6znia przedsiqhiorstwa i instytucjc wystqpujqce w hranky i powiqzania miqdzy nimi;
5) analizije dzialania prowadzone przez przcdsic;biorstwd funkcjonujqce w branky;

(5) inicjujc wspcilne przedsiqurziqcia z r6knymi przedsiqbiorstwami z braniy;

oraz 13N%

7) przygotowuj e dokumentacj q niezbqdna, do uruchoinienia i prowadzeilia dzialalnoSci
gospodarczej ;
8) prowadzi korespondencjq zwiqzanq z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarcze-i;

9) obsluguje urzqdzenia biurowe oraz stosuje progfamy kornputerowe wspon~agajqce
prowadzcnie dzialalnoici gospodarczcj:
10) planujc i podc.imuje dzialania marketingowe prowadzonej dzialalno~cigospodarczcj;

1 1) optyn~alizujckoszty i przychody prowadzonej dzialalnosci gospodarczej.

(JOZ). Jezyk obcy ukierunkowany zawodowo
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1) posluguje siq zasobem Srodkbw jqzykowych (leksykaluych, gramatyc7nycl1,
ortograficznych oraz fonetycznycli), uinozliwiajqcych realizacjg zadan zawodo\.;ych:

2) interpretuje wypowiedzi dotyczsl,ce wykonywania typowych czynnoici zawodowych
artykulowane powoli i wyrdnie, kli standardowej odmianie jezyka;
3) analizuje i interpretuje kr6tkie teksty pisemne dotyczqce wykonywania typowych
czynnogci zawodowych;
4) fomullujc kr6tkie i zrozumiale \.;ypowiedzi
kon~unikowaniesig w Grodowisku pracy:

oraz teksty pisernne umoZliwiajqce

5) korzysta z obcoj~zycznychirbdel informacji.
(KPS). Kompetencjc personalne i spolecznc
Uczen:
1) przestrzega zasad kultury i etyki;

PNZ

2) jest kreatjwny i konsekwentny w realizacji zadah;

PNZ

3) przewiduje skutki podejn~owa~iych
dzialan;

PNZ

4) jest otwarty na zmiany ;

PNZ

5) potrafi radzid sobie ze stresem:

PNZ

6) aktualizuje wicdzq i doskonali umiejqtnoSci zawodowe;

PNX

7) przestrzega tajcmnicy zawodowej ;

PN%

8) potrafi ponosid odpowiedzialnoSC za podejmo-cvane dzialania;

PNZ

9) potrafi negocjowad warunki porozumien;

10) wspolpracuje w zespole.

I'D%

PN%

2) efekty ksztalcenia wspolne dla zawod6w w ramach obszaru elektryczno-elektroiiicznego,
stanowiqce podbudowe do ksztalcenia w zawodzie lub grupie zawod6w PKZ(E.a);
PKZ(E.a) Umiejqtnoici stanowiqce podbudowe do ksztaacenia w zawodach: monter sieci
i urzqdzen
telekornunikacyjnych,
monter
mechatronik,
monter-elektronik,
elektromechanik pojazd6w samochodowych, elektromechanik, elektryk, technik
telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik elektronik, tcchnik awionik, technik
mechatronik, technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej, mechanik
pojazdow sarnochodo.cvych, technik pojazd6w samochodowych, technik automatyk
stcrowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego
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Uczen :
1) posluguje siq po-jqciami z dziedziny elcktrotechniki i elektroniki;

E

2) opisuje zjawiska zwiqzane z prqdcm stalyxn i zmiennym;

E

3) intei-pretujewielltoSci fizyczne zwiqzane z prqdem zmiennym;

E

4) wyznacza wielkoSci charaltteryzujqce przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ott-rp);

E

5) stosuje prawa elektrotechlliki do obliczania i szacowania wartosci wielkosci elektrycznych
w obwodach elektrycznych i ilkladach elektsonicznych:
E
6) rozpozna-je elementy oraz uklady elektrj~cznei elektroniczne;

PNZ

E

7) sporzqdza schematy ideowe i nlontazowe ~lklad6welektrycznych i elektronicznychj Eg ; E
8) rozroznia parametry elementow oraz ukladbw elektryc~nychi elektronicznych;
9) posluguje siq rysunkiem technicznym podczas prac inontaiowych i instalacyjnych;

Eg : E

'lxiM

10) dobiera narzqdzia i przyrzqdy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montazu
mecl~anicznegoelementOw i urzqdzen elektrycznych i elektronicznych;
PNZ ; TIM

1 I ) wykonuje prace z zakresu obr6bki recznej;

PNZ

12) okreBla fimkcje elernentbw i ultlad6w elektrycznych i elektronicznych na podstawie
dokumentacji teclmicznej:
PNZ ;PE
13) wykonuie polqczenia elementow i ukiadow elektrycznych oraz elektronicznych na
podstawic schemat6w ideowych i montakovcych;
PNZ ; PF,
14) dobicra mctody i przyrzqdy do pomiaru parametrow uldad6w clektronicznych
i elektronicznych:
PE

15) wykonuje poiniary uielltoSci elektrycznych element6w. ukladow elektryc~nych
i elektronicznych;
PE:
16) przedstawia wyniki pomiarow i obliczeli w postaci tabel i wykresow;

PE

17) posh~guje siq doku~nentacjq techniczn% katalogarni i instnlkcjanli obslugi oraz
przcstrzega norm TV tym zakresie;
PI;
1 8) stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadan.

PE

3) efekty ksztdcenia wlaSciwe dla kwalifikacji wyodrqbnionych w zawodzie elektryk opisane
w czqSci 11:

E.7. Montai, i konsemacja maszyn i urzqdzen elektrycznych
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1. Montai maszyn i urzqdzen elektrycznych
Uczen:

I ) klasyfikuje inaszyny i urzqdzenia elektryczne wedlug okreSlonych kryteriow;

Eg

2) okreSla parcametrytechniczne maszyn i uu-zqdzen elektrycznych;

Eg

3) rozroinia parametry elementow i podzespo~owmaszyn i urzqdzen elektrycznych;

Eg

4) rozpoznaje maszyny i urzqdzenia elektryczne oraz icl~elementy;

Eg

5) rozr6znia materialy konstrukcyjne stosowane w maszynach i urzqdzeniach elektrycznych;

6) rozpoznaje uklady zasilania. sterowania i zabezpieczenia maszyn i urzqdzefi elektrycznych
oraz ich elementy;
Eg

7) rozpoznaje przewody i kable elektryczne;

8) okreSla przeznaczenie maszyn i urzqdzen elektrycznych;
9) okreSla fiinkcje elementow i podzespol6w stosowanych w maszynach i urzqdzeniach
elektrycznych;
Eg

10) odczytuje i sporz4dza rysunki oraz schematy maszyn i urzqdzen elektrycznych;
1 1) dobiera narzqdzia do montaku maszyn i urzqdzen elektrycznych;

13) wykonuje monta2 mechaniczny podzespolciu elektrycznych i elektronicznych;

TiM

PNZ ; TiM

PNZ

13) montuje uklady zasilania. sterowania. regulacji oraz zabezpieczenia maszyn i urzqdzeli
elektrycznycl~na podstawic dokurncntacji;
PNZ
14) sprawdza zgodnoSC wykonanych prac z dokumcntacja;

15) wykonujc poiniary parametrow maszyn i urzqdzcli elektrycznycl~

PNZ

PE

2. Konserwacja maszyn i urzqdzen elektrycznych
'liczen:

1) rozpoznqje czqSci zamienne maszyn i urzqdzefi elektrycznych;

PNZ

2) lokalizuje typowe uszkodzenia maszyn i urzqdzen elektrycznych;

PE ; PNZ

3) przestrzega zasad konserwacji maszyn i urzqdzeri elektrycznych;

Eg ; PNZ
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4) planuje kolej noSc czynnoSci podczas dernontaku i montaku maszyn i urzqdzeli
elektrycznych;
EG ; l'N%
5) wykonuje pomiary napiqcia zasilania, rezystancji uzwojeii i rezystancji izolacji;

PE

6) wykonuje wymiatiq zuiytych lub uszkodzonych elementow ipodzespol6w niaszyn
i urzqdzen elektrycznych;
PNZ

7) wykonuje uymiaile uszkodzonych elementow ukladow- sterowania i zabezpieczen maszyn
i urzqdzcli elektrycznych;
PNZ
8) sprawdza poprawnoSC wykoi~anegomontaku ukladow sterowania i zabezpieczen maszyu
i urzqdzen elektrycznych na podstawie dokumentacji;
PNZ

9) przeprowadza oglqdziny i konserwacjq maszyn i urzqdzeii elektrycznych;

E g ; PNZ

10) sprawdza dzialanie rnaszyn i urzqdzen elektrycznych po montaku i konserwacji.

PNZ

E.8. Montai, i konserwacja instalacji elektrycznych
1. Montai instalacji elektrycznych
Uczen:
1) rozroznia przew~odystosowane w- instalacjach elektrycznych;

Eg

2) rozpoznaje sprzet instalacyjny;

Eg

3) rozpoznaje 2rodl.a Swiatla i oprawy ~Swietleniowe;

Eg

4) okrcSla parametry tcchniczne instalacji elektrycznych i sprzqtu instalacyjnego;

Kg

5) przestrzega zasad wykonywania instalacji elektrycztiych w budynkach rnicszkalnych
i przemyslowych;
PNZ

6) sporzqdza schemat monlakowy instalacji;

Eg

7) trasilje przebieg przewod6u! i polokenie splzqtu instalacyjnego na podstawie schematu;
PNZ

8) dobiera ilarzqdzia do wykonywania rhinych rodzajow instalacji elektryczilycli;

PNZ

9) wykontlje polqczenia miqdzy podzespolami elektrycznymi wedlug schematu ideowego
i inontaiowego;
PNZ
10) sprawdza zgodnoSC nzontai;~instalacji elektrycznej ze schematem;

1 1) wykonuje pomiary paranietr6w instalacji i zabezpieczen zgodnie z instrukcja;
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PN%
PE

12) sprawdza dzialanie instalacji elektrycznej po ~ y k o n a n y mmontai,~.
2. Konserwacja instalacji elektrycznych
Uczen:
1 ) przestrzega zasad i okreSla zakres przeprowadzania prac ltonserwacyjnych instalacji
elektry cznych;
Eg ; PNZ
2) rozpoznaje typowe uszkodzenia instalacji elektrycznych;

PNZ

3) dobiera czqSci zamienne elemeiit<iw instalacji elektrycznej na podstawie danych
katalogowyc h;
PE ; PNZ

4) dobiera narzqdzia do montaku i demontaku elementow instalacji clcktrycznej;

PN%

5 ) dobiera mierniki do przeprowadzania pomiarow parametrow instalacji elektrycznych; PE
6) sprawdza ci;lgloSc przewodow fazowych i ochronnych;

Pt

7) wykonuje pomiary paramcts<iw instalacji elektrycznych;

IT

8) wykonuje wymianq uszkodzonych przewodow i podzespoiciw instalacji elektrycznyc11;PNZ

9) sprawdza dzialanie Srodkdw ochrony przeciw~oraieniowej;
10) wykonuje prace konserwacyjne instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacjq.

PE

PNZ

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTALCENIA W ZAWODZIE
Szkola podejmujqca ksztalcenie w zawodzie elektryk powintia posiadad nastqpujqce
pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracowniq elektrotechniki i elektroniki, wyposaionq w: stanowiska pomiarowe,
zawierajqce stoly laboratoryjne (jedno stanowisko dla dwoch ucuii6w) zasilane napiqciem
2301400 V prqdu przemiennego, zabezpieczone ochrona, przeciwporazeniowq oraz
wyposazone w wylqczniki awaryjne i wylqcznik awaryjny centralny; zasilacze stabilizowane
napiqcia stalego, autotransformatory, generatory funkcyjne; przyrzqdy pomiarowe analogowe
i cyfrowe, oscyloskopy; zestawy elementow elektrycznych i elektronicznych, przewody
i kable elektryczne; trenazery z ukladami elektrycznymi i elektronicznyrni przystosowane do
pomiarow; stanowiska koniputerowe (jedno stanowisko dla dw6ch uczni6w)
zoprogramowaniem
umozliwiajqcym
symulacjq pracy
ukladow
elektrycznych
i elektronicznych;
2) pracowniq montazu i konserwacji niaszyn oraz urzqdzen elektrycznych, wyposazonq w:
stanowiska do obrobki rqcznej metali i tworzyw sztucziiych (jedno stanowisko dla jednego
ucznia), przyrzqdy do pomiaru wielkoSci geometrycznych; stanowiska montazowe (jedno
stanowisko dla dwoch uczniow) zasilane napiqciem 2301400 V pra,du przemiennego,
zabezpieczone ochronq przeciwporazeniowq oraz wyposazone w wylqczniki awaryjne
i wylqcznik awaryjny centralny, przystosowane do demontazu i montazu z podzespolow
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maszyn, urzqdzen elektrycznych, ukl.ad6w sterowania, regulacji izabezpieczeri;
autotransformatory; przyrzqdy pomiarowe analogowe i cyfkowe, mierniki rezystancji izolacji,
mierniki prqdkoici obrotowej; maszyny i urqdzenia elektryczne przystosowane do
pomiar6w; ukiady elektronicznego sterowania maszynarni i urzqdzeniami elektrycznymi
(jedno stanowisko dla dw6ch uczni6w); stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla
dw6ch uczni6w) z oprogramowaniem umozliwiajqcym symulacjq montaiu maszyn i urzqdzen
elektrycznych;
3) pracowniq montaiu i konserwacji instalacji elektrycznych, wyposaionq w: stanowiska do
obr6bki rqcznej metali i tworzyw sztucznych (jedno stanowisko dla jednego ucznia),
przyrqdy do pomiaru wielkoSci geometrycznych; stanowiska wyposaione w &owe lub
drewnopodobne Sciany o wymiarach ok. 2 m x 2,5 m (jedno stanowisko dla dw6ch uczni6w),
zasilane napiqciem 230/400 V prqdu przemiennego, zabezpieczone ochronq
przeciwporaieniowq oraz wyposaione w wylqczniki awaryjne i wyiqcznik awaryjny
centralny, przystosowane do montaiu r6inego rodzaju instalacji elektrycznych; przyrzqdy
pomiarowe analogowe i cyfiowe, mierniki rezystancji izolacji, liczniki energii elektrycznej;
stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dw6ch uczni6w) z oprogramowaniem
umozliwiajqcym symulacjq montaiu i konserwacji instalacji elektrycznych;
ponadto kaida pracownia powinna posiadak stanowisko komputerowe dla nauczyciela
podiqczone do sieci lokalnej z dostqpem do Internetu, z drukarkq i ze skanerem oraz
z projektorem multimedialnym.
Ksztalcenie praktycne moze odbywak siq w: pracowniach szkolnych, plac6wkach
ksztalcenia ustawicznego, plac6wkach ksztalcenia praktycznego oraz podmiotach
stanowiqcych potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentbw szk6l ksztalcqcych w zawodzie.
4. Plan nauczania
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ZESPOL SZKOL RZEMIESLNICZYCH
OSRODEK DOKSZTALCANIA

IDOSKONALENIA ZAWODOWEGO

W SZCZECINIE

DOKUMENTACJA PEDAGOGICZNA
NA KURSY ZAWODOWE I- I1- I11 STOPNIA
W ZAWODZIE:

WEDLINIARZ
NR PROGRAMU 751107/ODiDZ/SZ/2012

SZCZECIN 2012 r.
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Opracowano na podstawie:
- rozporzqdzenia MEN z dnia 23 grudnia 2011 roku, w sprawie klasyfikacji zawod6w
szkolnidwa zawodowego (Dz.U.2012 poz. 7 z dnia 3 stycznia 2012r)
-

rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie ramowych plan6w nauczania w
szkolach publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204 z dnia 22 lutego 2012r.)

- rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie podstawy programowej
ksztalcenia w zawodach (Dz.U. 2012 poz. 184 z dnia 7 lutego 2012r.)

Opracowano w Wojewbdzkim Oirodku Dohztatcania i Doskonalenia Zawodowego w
Kluczborku zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Edukacji Zawodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w
sprawie podstawy programowej ksztalcenia w zawodach w oparciu o program nauczania rzeinik
wgdliniarz 741[03]/SZ,LZMEN 2000.01.31

-

1. TYP PROGRAMU: PRZEDMIOTOWY
2. RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY
3. PODSTAWY PRAWNE KSZTALCENIA ZAWODOWEGO
Dostosowany do potrzeb ksztalcenia mlodocianych pracownik6w z teoretycznych przedmiot6w
zawodowych na kursach zawodowych stopnia I,11, I11 w Ogrodku Doksztalcania i Doskonalenia
Zawodowego w sZCZECINIE w zawodzie WEDLINIARZ 751107
Nr programu: 751204 / ODiDZ / SZ / 2012

Wchodzi w iycie sukcesywnie z dniern 01 wmeinia 2012 r.

,,Program powstal: na podstawie przykladowego programu nauczania zamieszczonego na
stronie internetowej Krajowego OBrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej http://~~~.koweziu.edu.pl".
2
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CELE GLOWNE KSZTALCENIA ZAWODOWEGO
Opracowany program nauczania pozwoli na osiqgniqcie co najmniej nastqpujqcych celow
og6lnych ksztalcenia zawodowego:
Celem ksztalcenia zawodowego jest przygotowanie uczqcych siq do zycia w warunkach
wsp6lczesnego Swiata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na
zmieniajqcym siq rynku pracy.
Zadania szkoly i innych podmiotbw prowadzqcych ksztalcenie zawodowe oraz spos6b ich
realizacji sq uwarunkowane zmianami zachodzqcymi w otoczeniu gospodarczo-spolecznym, na
kt6re wplywajq w szczegolnoSci: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesow
gospodarczych i spolecznych, rosnqcy udzial handlu miqdzynarodowego, mobilnoiC
geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a takze wzrost oczekiwari pracodawc6w
w zakresie poziomu wiedzy i umiejqtnoSci pracownik6w.
W procesie ksztalcenia zawodowego waine jest integrowanie i korelowanie ksztalcenia
ogolnego i zawodowego, w tyrn doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie
ksztalcenia ogolnego, z uwzglqdnieniem nizszych etapow edukacyjnych. Odpowiedni poziom
wiedzy og6lnej powiqzanej z wiedzq zawodowq przyczyni siq do podniesienia poziomu
umiejqtnoici zawodowych absolwent6w szkol ksztalcqcych w zawodach, a tym sarnym zapewni
im mozliwoiC sprostania wyzwaniom zmieniajqcego siq rynku pracy.
W procesie ksztalcenia zawodowego sq podejmowane dzialania wspomagajqce rozwbj kazdego
uczqcego siq, stosownie do jego potrzeb i mozliwoSci, ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem
indywidualnych Sciezek edukacji i kariery, n~ozliwoScipodnoszenia poziomu wyksztalcenia i
kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu konczeniu nauki.
Elastycznemu reagowaniu systemu ksztalcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego
otwartoici na uczenie siq przez cale zycie oraz mobilnoici edukacyjnej i zawodowej
absolwentow ma sluzyC wyodrqbnienie kwalifikacji w ramach poszczeg6lnych zawod6w
wpisanych do klasyfikacji zawod6w szkolnictwa zawodowego.

KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU WQDLINIARZ
Z PODSTAWq PROGRAMOWq KSZTALCENIA OGOLNEGO
Program nauczania dla zawodu wqdliniarz uwzglqdnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze
szczeg6lnym zwrdceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.
Program uwzglqdnia takze zapisy zadan og6lnych szkoly i umiejqtnoici zdobywanych w trakcie
ksztalcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych
ksztalcenia ogblnego, w tym:
1)umiejqtnoSC zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstbw, prowadzqca
do osiqgniqcia wlasnych celow, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w zyciu
spoleczenstwa;
2)umiejqtnoSC wykorzystania narzqdzi matematyki w zyciu codziennym oraz formulowania
sqdow opartych na rozumowaniu matematycznym;
3)umiejqtnoSC wykorzystania wiedzy o cl~arakterze naukowym do identyfikowania
i romiqzywania problemow, a takze formulowania wnioskdw opartych na obsenvacjach
empirycznych dotyczqcych przyrody lub spoleczenstwa;
4)umiejqtnoSC komunikowania siq w jqzyku ojczystym i w jqzykach obcych;
5)umiejqtnoSC sprawnego poslugiwania siq nowoczesnymi technologiami informacyjnymi
i komunikacyjnymi;
6)umiejqtnoSC wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
7)urniejqtnoSC rozpoznawania wlasnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia siq;
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8)umiejqtnoSC pracy zespolowej.
W programie nauczania dla zawodu wqdliniarz uwzglqdniono powiqzania z ksztalceniem
og6lnym polegajqce na wczeSniejszym osiqganiu efekt6w ksztalcenia w zakresie przedniiot6w
og6lnoksztalcqcych stanowiqcych podbudowq dla ksztalcenia w zawodzie. Dotyczy to przede
wszystkim takich przedmiot6w jak: matematyka, biologia, fizyka i chemia, a takze podstawy
przedsiqbiorczoSci i edukacjq dla bezpieczenstwa.

INFORMACJA 0 ZAWODZIE W5DLINIARZ
Wqdliniarz dokonuje rozbioru tusz zwierzqt rzeinych oraz wykrawa i klasyfikuje miqso. Zna
przemiany zachodzqce w miqsie podczas zabieg6w technologicznych oraz przechowywania.
Magazynuje i przygotowuje miqso do dystrybucji.
Wqdliniarz wkonuje prace zwiqzane z produkcjq przetwor6w miqsnych i tluszczowych, stosujqc
odpowiednie surowce, dodatki i materialy pomocnicze. Posluguje siq norrnani technologicznymi
instrukcjami i recepturami. Stosuje r6zne metody utrwalania miqsa i przetwor6w miqsiiych oraz
charakteryzuje przemiany zachodzqce w miqsie podczas zabieg6w technologicznych i
przechowywania. Obsluguje maszyny i urzqdzenia stosowane w przetw6rstwie miqsa, posluguje siq
aparaturq kontrolno-pomiarowq i prowadzi procesy technologiczne w spos6b zapewniajqcy
wlaSciwa, zgodnq z normami jakoSC produktu.
Wqdliniarz magazynuje i przygotowuje przetwory miqsne i tluszczowe do dystrybucji.
Wqdliniarz przestrzega obowiqujqcych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy,
przeciwpozarowych oraz ochrony Srodowiska naturalnego.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTALCENIA W ZAWODZIE
Przemysl miqsny nalezy do rozwijajqcej siq galqzi gospodarki w naszym kraju, jakq jest przemysl
spoiywczy. Wqdliniarze nalezq do grupy poszukiwanych pracownik6w. Przemysl miqsny oczekuje
na profesjonalnych pracownikbw, kt6rzy samodzielnie wykonujq zadania produkcyjne na
poszczeg6lnych stanowiskach pracy.

POWIqZANIA ZAWODU W4DLINIARZ Z INNYMI ZAWODAMI
Podzial zawod6w na kwalifikacje czyni system ksztalcenia elastycznym, umozliwiajqcym
uczqcemu siq uzupelnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, wlasnych potrzeb i
ambicji. Wsp6lne kwalifikacje majq zawody ksztalcone na poziomie zasadniczej szkoly zawodowej
i technikum, np.: dla zawodu wqdliniarz wyodrqbniona zostala kwalifikacja T.5, ktdra stanowi
podbudowq ksztalcenia w zawodzie technik technologii zywnoSci.

Kwalifikacja
T.5

Produkcja przetwor6w
miqsnych i
tluszczowych

Symbol
zawodu
75 1107
3 14403
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Zaw6d
Wqdliniarz
Technik technologii
zywnoSci

Elementy
wspolne
PKZ(T.b)

CELE SZCZEGOLOWE KSZTALCENIA W ZAWODZIE WQDLINIARZ
Absolwent szkoly ksztalcqcej w zawodzie wqdliniarz powinien by6 przygotowany do
wykonywania nastqpujqcych zadali zawodowych:
1) dokonywania rozbioru tusz zwierzd rzeinych oraz wykrawania miqsa;
2) magazynowania i przygotowywania miqsa do dystrybucji;
3) obslugiwania maszyn i urzqdzeli stosowanych w przetw6rstwie niiqsa;
4) wykonywania prac zwiqzanych z produkcjq przetworow miqsnych i tluszczowych;
5) magazynowania i przygotowywania przetwor6w miqsnych i t1uszczowych do dystrybucji.
Do wykonywania zadan zawodowych niezbqdne jest osiqgniqcie efekt6w ksztalcenia
okreSlonych
w podstawie programowej ksztalcenia w zawodzie wqdliniarz
- efekty ksztalceiiia wsp6lne dla wszystkich zawod6w (BHP, PDG, JOZ)
- efekty ksztalcenia wspolne dla zawodow w ramach obszaru turystycmo-gastronomicznego
stanowiqce podbudowq do ksztalcenia w zawodzie PKZ(T.b)
- efekty ksztalcenia wlaiciwe dla kwalifikacji wyodrqbnionej w zawodzieT.5. Produkcja
przetworow miqsnych i tluszczowych
EFEKTY KSZTALCENIA DLA ZAWODU
Do wykonywania zadan zawodowych niezbqdne jest osiqgniqcie zakladanych efektow ksztalcenia,
na kt6re skladajq siq:
1) efekty ksztatcenia wspdlne dla wszystkich zawoddw;

(BHP). Bezpieczenstwo i higiena pracy
Uczeli:
1) rozr6inia pojqcia zwiqzane z bezpieczelistwem i higienq pracy, ochronq przeciwpozarowa,
ochronq Srodowiska i ergonomia;
2) rozroznia zadania i uprawnienia instytucji oraz sluzb dzialajqcych w zakresie ochrony pracy
i ochrony Srodowiska w Polsce;
3) okreSla prawa i obowiqzki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy;
4) przewiduje zagrozenia dla zdrowia i zycia czlowieka oraz mienia i Srodowiska zwiqzane
z wykonywaniem zadan zawodowych;
5) okreSla zagrozenia zwiqzane z wystqpowaniem szkodliwych czynnik6w w Srodowisku pracy;
6) okreSla skutki oddzialywania czynnikow szkodliwych na organizm czlowieka;
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiqzujqcymi wymaganiami ergonomii, przepisami
bezpieczelistwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
8) stosuje Srodki ochroiiy indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadan zawodowych;
9) przestrzega zasad bezpieczelistwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce ochrony
przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
10) udziela pienvszej pomocy poszkodowanyrn w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrozenia
zdrowia i zycia.
(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej
Uczeli:
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1) stosuje pojqcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczqce ochrony danych osobowych oraz
przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
3) stosuje przepisy prawa dotyczqce prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej;
4) rozroinia przedsiqbiorstwa i instytucje wystqpujqce w braniy i powiqzania miqdzy nimi;
5) analizuje dzialania prowadzone przez przedsiqbiorstwa funkcjoiiujqce w braniy;
6) inicjuje wsp6lne przedsiqwziqcia z r6inymi przedsiqbiorstwami z branzy;
7) przygotowuje dokumentacjq niezbqdnq do uruchomienia i prowadzenia dzialalnoSci
gospodarczej;
8) prowadzi korespondencjq zwiqzanq z prowadzeniem dzialalnoici gospodarczej;
9) obsluguje urzqdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagajqce prowadzenie
dzialalnoSci gospodarczej;
10) planuje i podejmuje dzialania marketingowe prowadzonej dzialalnoici gospodarczej;
11) optyrnalizuje koszty i przychody prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej.
(JOZ). Jezyk obcy ukierunkowany zawodowo
Uczen:
1) posluguje siq zasobem Srodk6w jqzykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz
fonetycznych), umozliwiajqcych realizacjq zadah zawodowych;
2) interpretuje wypowiedzi dotyczqce wykoiiywania typowych czynnoici zawodowych
artykulowane powoli i wyrainie, w standardowej odmianie jqzyka;
3) analizuje i interpretuje kr6tkie teksty pisemne dotyczqce wykonywania typowych czynnoici
zawodowych;
4) forrnuluje krbtkie i zrozumiale wypowiedzi oraz teksty pisemne umozliwiajqce komunikowanie
siq w Srodowisku pracy;
5) korzysta z obcojqzycznych irodel infonnacji.

(KPS). Kompetencje personalne i spoleczne
Uczeh:
1) przestrzega zasad kultury i etyki;
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadah;
3) przewiduje skutki podejmowanych dzialah;
4) jest otwarty na zmiany;
5) potrafi radzik sobie ze stresem;
6) aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnoici zawodowe;
7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
8) potrafi ponosiC odpowiedzialnoSC za podejmowane dzialania;
9) potrafi negocjowak warunki porozumien;
10) wsp6lpracuje w zespole.

2) efekty ksztalcenia wspdlne dla zawoddw w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego,
stanow iqce podbudowe do ksztalcenia w zawodzie lub grupie zawodbw PKZ(T.b);
PKZ(T.b) Umiejetnoici stanowiqce podbudowe do ksztalcenia w zawodach: operator maszyn
i umqdzen przemyslu spoiywczego, piekarz, cukiernik, wedliniarz, technik technologii
iywnoici, technik przetw6rstwa mleczarskiego
Uczeh:

1) stosuje przepisy prawa dotyczqce produkcji wyrob6w spozywczych;
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2) okreila wart056 odzywczq produkt6w spozywczych;
3) wyjainia role drobnoustroj6w w produkcji wyrob6w spozywczych;
4) charakteryzuje zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne zachodzqce podczas
produkcji i przechowywania wyrob6w spozywczych;
5) rozrdinia metody utrwalania zywnoici i okreila ich wplyw na jakoiC i tnvaloSC wyrob6w
spozywczych;
6 ) interpretuje rysunki techniczne i schematy maszyn i urzqdzen stosowanych wprodukcji
wyrob6w spozywczych;
7 ) rozrdinia czqici oraz zespoly maszyn i urzqdzen;
8) rozroknia maszyny i urzqdzenia stosowane w produkcji wyrob6w spozywczych;
9) posluguje siq instrukcjami obslugi maszyn stosowanych w produkcji oraz dokumentacjq
technologiczn%
10) rozpoznaje instalacje techniczne stosowane w zakladach przetworstwa spozywczego;
1 1) rozpoznaje urzqdzenia do uzdatniania wody, oczyszczania Sciekow i powietrza oraz urzqdzenia
energetyczne;
12) posluguje siq aparaturq kontrolno-pomiarowq stosowanq w przetworstwie spozywczym;
13) okreila zagrozenia dla irodowiska zwiqzane zprzemyslowym przetw6rstwem zywnoici
i sposoby zapobiegania tym zagrozeniom;
14) identyfikuje zagrozenia bezpieczenstwa zywnoici i monitoruje krytyczne punkty kontroli
w procesach produkcji oraz podejmuje dzialania korygujqce zgodnie z zasadami GHP (ang. Good
Hygiene Practice), zasadami GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i systemem HACCP (ang.
Hazard Analysis and Critical Control Point);
1 5 ) stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadan.
3) efekty ksztalcenia wlas'ciwe dla kwaliJikacji wyodrebnionej w zawodzie wedliniarz opisane
w czes'ci 11:
T.5. Produkcja przetwordw miesnych i tluszczowych
1. Rozbi6r i wykrawanie miesa
Uczen:
1 ) przestrzega norm i stosuje instrukcje technologiczne dotyczqce rozbioru i wykrawania miqsa
zwierzqt rzeinych;
2) rozpoznaje elementy struktury ukladu kostnego i miqSniowego zwierzqt rzeinych;
3) wyznacza linie podzialu tusz i p6ltusz na czqici zasadnicze;
4 ) planuje kolejnoiC czynnoici podczas rozbioru miqsa;
5) obsluguje maszyny, urzqdzenia i sprzqt podczas rozbioru i wykrawania miqsa;
6 ) wykonuje czynnoici zwiqzane z rozbiorem tusz, p6ltusz i CwierCtusz na czqici zasadnicze;
7 ) wykonuje obrobkq czqSci zasadniczych uzyskanych z'rozbioru miqsa;
8) planuje kolejnoSC czynnoici wykrawania miqsa;
9) wykonuje czynnoici wykrawania miqsa;
10) dokonuje klasyfikacji produkt6w wykrawania miqsa;
1 1 ) prowadzi dokumentacjq dotyczqcq rozbioru i wykrawania miqsa.
2. Magazynowanie i przygotowanie miesa do dystrybucji
Uczen:

1 ) okreSla warunki przechowywania miqsa w chlodniach;
2) dobiera metody i techniki wychladzania oraz zamrazania miqsa i tluszcz6w surowych;
3) wykonuje czynnoici zwiqzane z wychladzaniem oraz zarnrazaniem miqsa i tluszczow surowych;
4 ) obshguje urzqdzenia i aparaturq kontrolno-pomiarowq stosowanq w poniieszczeniach chlodni
i zamrazalniach;
7
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5) dobiera metody i techniki rozmrazania miqsa;
6) wykonuje czynnoSci zwiqzane z rozmraianiem miqsa;
7) rozpoznaje zrniany zachodzqce wmiqsie wczasie przechowywania wchlodniach
i zamrazalniach oraz w czasie jego rozmraiania;
8) ocenia jakoSC miqsa w czasie wychladzania, zamraiania i rozmraiania na podstawie jego
wyglqdu;
9) obsluguje urzqdzenia stosowane do konfekcjonowania miqsa;
10) wykonuje czynnoSci zwiqzane z konfekcjonowaniem miqsa przeznaczonego do dystrybucji;
11) prowadzi dokumentacjq dotyczqcq magazynowania i konfekcjonowania miqsa.
3. Wykonywanie prac zwiqzanych z produkcjq przetwordw miesnych i tluszczowych

Uczen:
1) stosuje receptury oraz przestrzega norm obowiwjqcych w produkcji przetwor6w miqsnych
i tluszczowych;
2) dobiera surowce, dodatki oraz materialy pomocnicze do produkcji przetworow miqsnych
i tluszczowych;
3) przygotowuje surowce, dodatki oraz materialy pomocnicze do produkcji przetwor6w miqsnych
i tluszczowych;
4) dobiera maszyny i urzqdzenia, sprzqt oraz aparaturq kontrolno-pomiarowq do produkcji
przetworow miqsnych i tluszczowych;
5) planuje operacje technologiczne produkcji przetwor6w miqsnych i tluszczowych;
6) obsluguje maszyny i urzqdzenia, sprzqt oraz aparaturq kontrolno-pomiarowq stosowane
w produkcji przetwor6w miqsnych i tluszczowych;
7) wykonuje czynnoSci zwiqane zprodukcjq wqdlin, wyrob6w garmazeryjnych, konserw
i przetwor6w tluszczowych;
8) oblicza zuzycie surowc6w oraz okreSla wydajnoSC produkcji przetwor6w miqsnych
i tluszczowych;
9) prowadzi dokumentacjq produkcyjnq przetworbw miqsnych i tluszczowych.

4. Magazynowanie i przygotowanie przetworbw mipsnych i tluszczowych do dystrybucji
Uczen:
1) ocenia jakoSC przetwor6w miqsnych i tluszczowych;
2) rozpoznaje wady produkcyjne przetwor6w miqsnych i tluszczowych;
3) wykonuje prace zwiqzane zprzygotowaniem przetwor6w miqsnych i tluszczowych do
dystrybucji;
4) dobiera i obsluguje urzqdzenia do konfekcjonowania przetwor6w miqsnych i tluszczowych;
5) dobiera i obsluguje Srodki transportu wewnqtrznego przetwor6w miqsnych i tluszczowych;
6) okreSla warunki magazynowania przetwor6w miqsnych i tluszczowych;
7) prowadzi dokumentacjq dotyczqcq magazynowania i dystrybucji przetwordw miqsnych
i tluszczowych.
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PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU W4DLINIARZ

Klasa
I1

I
Lp

W

Przedmiot
tYg*

1

Technika
w przetw6rstwie
miqsa
Technologie
produkcji
przetwor6w
miesnych
i tluszczowych
Bezpieczenstwo
i Higieiia Pracy
Podstawy
dzialalnoSci
zawodowej
Jezyk obcy
zawodowy
Godzinydo
dyspozycji
wychowawcy
Razem

2

3
4

5
6

-

TECHNIKA
LP.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

Liczba
godzin

I11

w

ogble

tyg*

ogble

tyg.

ogblem

trzyletni
m okresie
nauczania

11

44

15

60

-

-

104

20

80

19

76

29

116

272

3

12

12
4

16

16

1

4

4

1

4

1

4

1

4

12

35

140

35

140

35

140

420

PRZETWORSTWIE M I ~ S A
Liczba godzin
Klasa I
Klasa I1 Klasa
I11

TreSci programowe
Podstawy rysunku technicznego
Materialy konstrukcyjne
Podstawowe czeSci maszyn
Urzqdzenia chlodnicze
Urzqdzenia elektryczne
Maszyny i urzqdzenia og6lnego
zastosowania
Aparatura kontrolno-pomiarowa
Gospodarka energetyczna i wodno-Sciekowa
Mechanizacja i automatyzacja - gospodarka
maszynami
Transport w przemySle miesnym
Maszyny i urzqdzenia do podzialu i
rozdrabniania miesa
Urzqdzenia do peklowania miesa
Maszyny i urzqdzenia do obrobki cieplnej
Maszyny i urzqdzenia w linii uszlachetnionej
Urzqdzenia do produkcji wqdlin i konsenv

6

4
8
6
4
3
5
4
4

-

-

-

-

-

9
9

-

-

4
6
7
18

Razem
6

4
8
6
4
3
5
4
4

9
9

-

4
6
7
18

9
621

16.

Urzqdzenia do produkcji tluszcz6w
topionych
razem

-

7

-

7

44

60

-

104

Liczba godzin
Treici programowe

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18
19
20.

Razem

Wiadomoici wstepne.
Znaczenie i sklad m i p a
Przemysl miesny i normalizacja
Rozbibr, wykrawanie i Masyfikacja miqsa
bez koici.
Metody utrwalania miqsa i przetwor6w
miqsnych.
Produkcja wqdlin i wyrob6w
garmazeryjnych
Produkcja konserw
Produkcja tluszcz6w topionych.
Produkcja uszlachetniona.
Gospodarka iywcem rzeinym
Ubbj i obr6bka poubojowa mierzqt
rzeinych.
Ub6j sanitarny.
Uboczne artykuly uboju
Przechowywanie miesa w chlodniach
Techniki wychladzania oraz zamrazania
miqsa i tluszcz6w surowych i rozmraiania
Zmiany zachodzqce w miqsie w czasie
przechowywania w chlodniach i
zamraialniach oraz w czasie jego
rozmraiania
HACCAP, GMH, GMP
Kontrola jakoici i higiena produkcji
Zastosowanie ubocznych artykul6w uboju
w przetw6rstwie miqsa
Planowanie produkcji
Razem
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Klasa I
6
10
14

Klasa I1

Klasa I11

-

-

-

6
10
14
27

-

-

23

-

36

-

36

-

14
15
11

-

27
23

-

-

-

-

14
15

14
15
11
14
15
9
11
4
6

-

-

-

9
11
4
6

-

-

7

7

-

-

8
14
12

8
14
12

80

76

16
116

16
272

Lp.

Wyrniar godzin przeznaczona na
realizacjq zajqC edukacyjnych

DZIAL PROGRAM0WY

klasa I

klasa I1

Razem

klasa I11

I

Gospodarka rynkowa

2

2

I1

Prawo podatkowe i
autorskie

2

2

I11

DzialalnoSC gospodarcza

2

2

IV

Marketing uslug

2

2

v

BHP, ochrona p.poz. i
ochrona Srodowiska

2

2

VI

Wybrane przepisy z
kodeksu pracy

2

2

VII

Elementy ergonomii

2

2

VIII

Transport wewnqtrzny

2

2

16

16

Razem

Nazwa dzialu programowego

Wyrniar godzin
przeznaczona na realizacjq
zajqC edukacyjnych
IO

1
2
3
4

5

6
7

8

Wybrane przepisy Kodeksu pracy
Prawa i obowiqki pracownika i pracodawcy
Bezpieczelistwo i higiena pracy
Ochrona przeciwpozarowa i ochrona
Srodowiska
Elementy ergonomii
~ r o d kochrony
i
indywidualnej
Zasady udzielania pienvszej pomocy
poszkodowanym w wypadkach przy pracy
Organizacja stanowisko pracy zgodnie
z obowiqujqcymi wymaganiami ergonomii,
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IIO

Razem

111~

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

3

3

2

2

przepisarni bezpieczenstwa i higieny pracy,
oclvony przeciwpozarowej i ochrony
Srodowiska
Razem 12

q Z Y K OBCY ZAWODOWY
Kurs 111' - 4 godz.
1. Zasoby jqzykowe umozliwiajqce realizacjq zadah zawodowych
2. Zwroty jqzykowe typowych czynnoSci zawodowych
3. Teksty pisemne dotyczqce wykonywania typowych czynnoSci zawodowycli
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12

Z E S P O ~S Z K O ~RZEMIESLNICZYCH
OSRODEK DOKSTTA+~ANIA IDOSKONALENIA ZAWODOWEGO

W SZCZECINIE

DOKUMENTACJA PEDAGOGICZNA
NA KURSY ZAWODOWE I- I1- I11 STOPNIA
W ZAWODZIE:

CUKIERNIK
NR PROGRAMU 751201/ODiDZ/SZ/2012

SZCZECIN 2012 r.
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Opracowano na podstawie:
-

rozporzqdzenia MEN z dnia 23 grudnia 2011 roku, w sprawie klasyfikacji zawod6w
szkolnictwa zawodowego (Dz.U.2012 poz. 7 z dnia 3 stycznia 2012r)

-

rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie ramowych plan6w nauczania w
szkolach publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204 z dnia 22 lutego 2012r.)

-

rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie podstawy programowej
ksztalcenia w zawodach (Dz.U. 2012 poz. 184 z dnia 7 lutego 2012r.)

Opracowany przez nauczycieli Zespolu Szk6l w Mosinie
Typ programu:

przedmiotowy / realizowany na kursach zawodowych

Rodzaj programy:

liniowy

Autorzy programu:

mgr ini. Teresa G6rniaczyk
inz. Joanna Kliliska

Opracowano w Wojew6dzkim OSrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego
w . Zespole
Szk6l
im.
Adama
Wodziczki
w
Mosinie
zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy
programowej ksztalcenia w zawodach w oparciu o program nauczania 741[01] ZSZ,LZ/
MEN/2000.11 .dla zasadniczej szkoly zawodowej w zawodzie cukiernik.

Dostosowany do potrzeb ksztalcenia mlodocianych pracownik6w z teoretycznych
przedmiot6w zawodowych na kursach zawodowych stopnia I,11, I11 w OSrodku Doksztalcania i
Doskonalenia Zawodowego w Szuecinie w zawodzie Cukiernik 751201.
Nr programu: 751201 I ODiDZ 1 SZ I 2012

Wchodzi w iycie sukcesywnie z dniem 0 1 wrzeSnia 2012 r.
Celem kszta+cenia zawodowego jest przygotowanie uczqcych siq do iycia w warunkach
wsp6lczesnego Swiata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na
zmieniajqcym sie rynku pracy.

,,Program powstal na podstawie przykladowego programu nauczania zamieszczonego na
stronie internetowej Krajowego 0S;rodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej http://www. koweziu.edu. pl".

626

1. CELE KSZTALCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoly ksztalcqcej w zawodzie cukiernik powinien by6 przygotowany do
wykonywania nastqpujqcych zadan zawodowych:
1) obslugiwania maszyn i urzqdzen stosowanych w produkcji wyrob6w cukierniczych;
2) sporzqdzania p6lprodukt6w cukierniczych;
3) sporzqdzania gotowych wyrob6w cukierniczych;
4) dekorowania wyrob6w cukierniczych.

2. EFEKTY KSZTALCENIA
Do wykonywania wyzej wymienionych zadan zawodowych niezbqdne jest osizgniqcie
zakladanych efekt6w ksztalcenia, na ktore skladajq siq:
I .efektv ksztalcenia ws~blnedla wszvstkich zawodbw;

(BHP). Bezpieczenstwo i higiena pracy
Uczen:
1) rozr6inia pojqcia zwiqane z bezpieczehstwem i higienq pracy, ochronq przeciwpozarowa,
ochronq Srodowiska i ergonomisl; TE, PDG
2) rozroinia zadania i uprawnienia instytucji oraz sluzb dzialajqcych w zakresie ochrony
pracy i ochrony Srodowiska w Polsce; TE
3) okreSla prawa i obowiqzki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy; T, TE
4) przewiduje zagrozenia dla zdrowia i zycia czlowieka oraz mienia i Srodowiska zwiqzane
z wykonywaniem zadah zawodowych; T
5) okreSla zagrozenia zwiqzane z wystqpowaniem szkodliwych czynnik6w w Srodowisku
pracy; T, TE
6) okreila skutki oddzialywania czynnik6w szkodliwycl~na organizm czlowieka; T, TE
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowizpjqcymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
TE, PDG
8) stosuje Srodki ochrony indywidualilej i zbiorowej podczas wykonywania zadan
zawodowych; T, TE, PDG
9) przestrzega zasad bezpieczelistwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce
ochrony przeciwpozarowej i ocluony Srodowiska; TE
10) udziela pienvszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrozenia zdrowia i zycia. T, TE

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzialalnoici gospodarczej

,

Uczen:
1 ) stosuje pojqcia z obszaru fhkcjonowania gospodarki rynkowej; PDG
2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczqce ochrony danych osobowych oraz
przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; PDG
3) stosuje przepisy prawa dotyczqce prowadzenia dzialalnoici gospodarczej; PDG
4) rozr6inia przedsiqbiorstwa i instytucje wystqpujqce w branzy i powiqzania miqdzy nimi;
PDG
5) analizuje dzialania prowadzone przez przedsiqbiorstwa funkcjonujqce w branzy; PDG
6) inicjuje wsp6lne przedsiqwziqcia z r6inymi przedsiqbiorstwami z branzy; PDG
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7) przygotowuje dokumentacjq niezbqdnq do uruchomienia i prowadzenia dzialalnoici
gospodarczej; PDG
8) prowadzi korespondencjq zwiqanq z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej; PDG
9) obsluguje urzqdzenia biurowe oraz stosuje prograrny komputerowe wspomagajqce
prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej; PDG
10) planuje i podejmuje dzialania niarketingowe prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej;
PDG
11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzialalnoici gospodarczej. PDG

(JOZ). Jqzyk obcy ukierunkowany zawodowo
Uczen:
1) posluguje siq zasobem Srodk6w jqzykowych (leksykalnych, gramatycznych,
ortograficznych oraz fonetycznych), umozliwiajqcych realizacjq zadari zawodowych; JOZ
2) interpretuje wypowiedzi dotyczqce wykonywania typowych czynnoSci zawodowych
artykulowane powoli i wyrainie, w standardowej odmianie jqzyka; JOZ
3) analizuje i interpretuje kr6tkie teksty pisernne dotyczqce wykonywania typowych
czynnoSci zawodowych; JOZ
4) forrnuluje krbtkie i zrozumiale wypowiedzi oraz teksty pisemne umozliwiajqce
komunikowanie siq w Srodowisku pracy; JOZ
5) korzysta z obcojqzycznych ir6del inforrnacji. JOZ

(KPS). Kompetencje personalne i spoleczne
Uczeh:
1) przestrzega zasad kultury i etyki; PNZ
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadah; PNZ
3) przewiduje skutki podejmowanych dzialah; PNZ
4) jest otwarty na zmiany; PNZ
5) potrafi radziC sobie ze stresem; PNZ
6) aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnoici zawodowe; PNZ
7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
8) potrafi ponosiC odpowiedzialnoSC za podejmowane dzialania; PNZ
9) potrafi negocjowaC warunki porozumieh; PNZ
10) wsp6lpracuje w zespole. PNZ
2. efekty ksztalcenia wsphlne dla zawodbw w ramach obszaru tuwstvczno-aastronomiczneao.
stanowicrce podbudowe do ksztalcenia w zawodzie lub grupie zawodhw PKZC. bb);

PKZ(T.b) Umiejqtnoki stanowiqce podbudowe do ksztalcenia w zawodach:
operator maszyn i urzqdzeii przemyslu spoiywczego, piekarz, cukiernik,
wqdliniarz, technik technologii iywnoici, technik przetw6rstwa mleczarskiego
Uczeh:
1) stosuje przepisy prawa dotyczqce produkcji wyrob6w spozywczych;
2) okreSla wart066 odzywczqprodukt6w spozywczych;
3) wyjaSnia role drobnoustroj6w w produkcji wyrob6w spoiywczych;
4) charakteryzuje zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne zachodzqce podczas
produkcji i przechowywania wyrob6w spozywczych;
5) rozr6inia metody utrwalania zywnoSci i okreSla ich wplyw na jako.46 i tnvalo.46 wyrobdw
spozywczych;
6) interpretuje rysunki techniczne i schematy maszyn i urzqdzen stosowanych w produkcji
wyrob6w spozywczych;
7) rozr6inia czqSci oraz zespoly maszyn i urzqdzen;
8) rozr6inia maszyny i urzqdzenia stosowane w produkcji wyrobdw spozywczych;
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9) posluguje siq instrukcjami obslugi maszyn stosowanych w produkcji oraz dokumentacjq
technologiczna;
10) rozpoznaje instalacje techniczne stosowane w zakladach przetw6rstwa spozywczego;
1 1 ) rozpoznaje urzqdzenia do uzdatniania wody, oczyszczania Sciekow i powietrza oraz urzqdzenia
energetyczne;
12) posluguje sie aparaturq kontrolno-pomiarowq stosowanq w przetworstwie spozywczym;
13) okreSla zagrozenia dla Srodowiska zwiqane z przemyslowym przetworstwem zywnoSci i
sposoby zapobiegania tym zagrozeniom;
14) identyfikuje zagrozenia bezpieczenstwa zywnoici i monitoruje krytyczne punkty kontroli w
procesach produkcji oraz podejmuje dzialania korygujqce zgodnie z zasadami GHP (ang. Good
Hygiene Practice), zasadami GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i systemem HACCP (ang.
Hazard Analysis and Critical Control Point);
1 5 ) stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadab.
3. efekty ksztalcenia wtaSciwe dla kwalifikacii wvodrebnionei w zawodzie cukiernik:
T.4. Produkcja wyrob6w cukierniczych

1. Magazynowanie surowc6w cukierniczych
Uczen:
1 ) rozpoznaje surowce cukiernicze, dodatki do iywnoSci oraz materialy pomocnicze do produkcji
cukierniczej;
2) przyjmuje dostawy surowc6w i p6lproduktow cukierniczych zgodnie z procedurami;
3) przestrzega zasad oceny organoleptycznej surowcow cukierniczych;
4) ocenia jakoSC surowc6w cukierniczych;
5) przestrzega zasad rozmieszczania surowc6w i p6lprodukt6w cukierniczych oraz warunk6w ich
magazynowania;
6) posluguje siq sprzetem i aparaturq kontrolno-pomiarowq stosowanq w magazynach surowc6w
cukierniczych;
7) obsluguje urzqdzenia magazynowe;
8 ) prowadzi dok~~mentacjq
magazynowa;
9) przestrzega procedur zapewnienia jakoSci zdrowotnej zywnoici.

2. Wytwarzanie wyrob6w cukierniczych
Uczen:
1 ) okreSla rodzaje wyrobow cukierniczych oraz sposoby ich sporzqdzania;
2) posluguje sie dokumentacjq technologicznq oraz korzysta z receptur cukierniczych;
3) planuje proces technologiczny produkcji wyrob6w cukierniczych;
4) dobiera surowce, dodatki do zywnoSci i materialy pomocnicze do produkcji wyrob6w
cukierniczych;
5) przygotowuje surowce, dodatki do zywnoici i materialy pomocnicze do produkcji wyrob6w
cukierniczych;
6) dobiera maszyny, urzqdzenia i drobny sprzet cukierniczy do produkcji wyrob6w cukierniczych;
7) obsluguje maszyny i urzqdzenia stosowane w procesie produkcji cukierniczej;
8 ) przeprowadza ocene organoleptycznq wyrob6w cukierniczych w poszczeg6lnych fazach procesu
technologicznego;
9) sporzqdza p6lprodukty wyrob6w cukierniczych i gotowe wyroby cukiernicze;
10) przestrzega Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing Practice),
Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice) oraz systemu HACCP (ang.
Hazard Analysis and Critical Control Point).

3. Dekorowanie wyrob6w cukierniczych i przygotowanie ich do dystrybucji
Uczen:
1 ) opracowuje projekty dekoracji wyrob6w cukierniczych;
5
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2) dobiera surowce i p6lprodukty do dekoracji wyrobow cukiemiczych;
3) dobiera urzqdzenia i drobny sprzet cukiemiczy do dekorowania wyrob6w cukiemiczych;
4 ) posluguje sie sprzetem i urzqdzeniami cukiemiczymi do dekorowania wyrob6w cukierniczych;
5) wykonuje elementy do dekorowania wyrob6w cukiemiczych;
6 ) dekoruje wyroby cukiemicze;
7) dobiera sposoby konfekcjonowania i przechowywania wyrob6w cukiemiczych;
8) obsluguje urzqdzenia do pakowania i konfekcjonowania wyrob6w cukiemiczych;
9) konfekcjonuje wyroby cukiemicze;
10) dobiera urzqdzenia do przechowywania wyrob6w cukiemiczych;
1 1 ) obsluguje urzqdzenia do przechowywania wyrob6w cukiemiczych;
12) magazynuje gotowe wyroby cukiemicze i przygotowuje je do ekspedycji;
13) monitoruje krytyczne punkty kontroli systemu HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical
Control Point), kt6re majq wplyw na bezpieczenstwo zdrowotne gotowych wyrob6w
cukiemiczych.

PKZ(T.b) Umiejetnoici stanowiqce podbudowe do ksztalcenia w zawodach:
operator maszyn i urzqdzen przemyslu spoiywczego, piekarz, cukiernik,
wedliniarz, technik technologii iywnoici, technik przetw6rstwa
mleczarskiego
Uczen:
1 ) stosuje przepisy prawa dotyczqce produkcji wyrobow spoiywczych; TE
2) okreSla wartoit odiywczq produkt6w spoiywczych; TE
3) wyjainia role drobnoustroj6w w produkcji wyrob6w spoiywczych; TE
4) charakteryzuje zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne zachodzqce
podczas produkcji i przechowywania wyrob6w spoiywczych; TE
5) rozr6inia metody utrwalania zywnoSci i okregla ich wplyw na jakoSC i trwaloSC wyrob6w
spozywczych; TE
6 ) interpretuje rysunki techniczne i schematy maszyn i urzqdzen stosowanych w produkcji
wyrob6w spozywczych; TE
7) rozr6inia czeici oraz zespoly maszyn i urzqdzen; TE
8) rozroinia maszyny i urzqdzenia stosowane w produkcji wyrob6w spoiywczych; TE
9) posluguje sic instrukcjami obslugi maszyn stosowanych w produkcji oraz dokumentacjq
technologicznq TE
10) rozpoznaje instalacje techniczne stosowane w zakladach przetw6rstwa spohywczego; TE
1 1 ) rozpoznaje urzqdzenia do uzdatniania wody, oczyszczania iciek6w i powietrza oraz
urzqdzenia energetyczne; TE
12) posluguje siq aparaturq kontrolno-pomiarowsl;stosowanq w przetw6rstwie spoQwczym;
TE,T
13) okreSla zagrozenia dla Srodowiska zwiqane z przemyslowym przetw6rstwem iywnoici
i sposoby zapobiegania tym zagroieniom; TE,T
14) identyfikuje zagrozenia bezpieczehstwa zywnoici i monitoruje krytyczne punkty kontroli
w procesach produkcji oraz podejmuje dzialania korygujqce zgodnie z zasadami GHP (ang.
Good Hygiene Practice), zasadami GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i systemem
HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point); TE,
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Minimalna liczba godzin ksztalcenia zawodowego

I

11

m

Liczba godzin
w cyklu
ksdcenia

92

96

116

304 godzin

32

40

-

72 godzin

12

-

-

-

-

-

-

4

4

16
4
4

12 godzin
16 godzin
4 godziny
12 godzin

140

140

140

420 godzin

Stopieii k s d c e n i a
L.p.

Nazwa przedrniotu

Ksztalcenie zawodowe teoretyczne
1
Technologie produkcji cukierniczej (T)
Technika i bezpieczehtwo
w cukiernictwie ( TE)
3
Bezpieczeristwo i Higiena Pracy (BHP)
4
Podstawy dziafalnoSci zawodowej (PDZ)
5
Jqzyk obcy zawodowy (JOZ)
6
Godziny do dyspozycji wychowawcy
Lgczna liaba godzin na ksztalcenie zawodowe
teoretyczne

Technologie produkcji cukierniczej. (T)
Nr
TreSci programowe
dzialu

WIADOMOSCI WSTI$PNE
1
2

z

Efekty
ksztalcenia
programowej

Znaczenie technologii w
produkcji cukierniczej
Charakterystyka zakladu
cukierniczego

podstawy

Liczba
godzin dla I
stopnia.

'

Uczeh poznaje podstawowe poj~cia
procesu technologicznego
Uczen okreSla strukturq zakladu
cukierniczego

1
2

ROLA ZYWNOSCI W ZYWIENIU CZXOWIEKA
Wart066 odkywcza
Uczen okreSla wartoSC odzywcq
iywnoici
produkt6w spoiywczych
ROLA DROBNOUSTROJOW W PRZEMYSLE SPOZYWCZYM
Uczeri okreSla
drobnoustroje w
Rola i znaczenie
4
procesach technologicznych przemyslu
drobnoustroj6w
spoQwczego
3
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6

8

5

6

7
8

9

Uczd okreSla negatywne dzidania
drobnoustroj6w
Uczeh
potrafi
wskazaC
zmiany
Charakterystyka zmian
biochemiczne,
mikrobiologiczne
i
procesbw
fizykochemiczne
METODY UTRWALANIA ZYWNOSCI
Uczeh okreSla metody utrwalania
Klasyfikacja metod
iywnoici i ich wplyw na wyroby
utrwalania iywnoSci
spoiywcze

6

5

ZAGROZENIA I BEZPIECZENSTWO ZYWNOSCI ORAZ ICH KONTROLA
Uczeh okreSla zagrozenia iywnoki i
HACCP, GMP, GHP, IS0
wskazuje = monitdrowanie
systemu
4
. HACCP
Certyfikacja w technologii
Uczeii przedstawia znaczenie norm i
1
iywnobi
certyfhcjje QwnoSci
Uczeh potrafi wskazak znaczenie higieny
Higiena osobista
i
ochrony
zdrowia
2
osobistej
pracownik6w
SUROWCE I DODATKI DO ZYWNOSCI STOSOWANE W CUKIERNICTWIE

lo

Rola dodatk6w i surowc6w
w cukiernictwie

Uczeh potrafi oceniC surowce i dodatki
stosowane w przemyile cukierniczym

4

MATERIALY POMOCNICZE STOSOWANE W CUKIERNICTWIE
Uczen potrafi wskazaC Srodki myjqce i
11
4
Materidy pomocnicze
dezynfekuji-ge
dopuszczalne
do
cukiernictwie
stosowania w
Uczeh potrafi okreSliC klasyfikacjq i
12
2
Klasyfikacja opakowati
funkcjq opakowati
PROCESY TECHNOLOGICZNE P ~ E P R O D U K T ~ IWPRODUKTOW GOTOWYCH
WYROBOW CUKIERNICZYCH I CIASTKARSKICH
1. Uczeh klasyfikuje i sporzqdza kremy i
may
2. Uczd wyjdnia zastosowanie mas i
13
23
Masy i kremy cukiernicze
krem6w w produkcji
3. Uczeri
przedstawia
w
d
przechowywania mas i krem6w
1. Uczeh potrafi wyjdniC wlaSciwoSci
fizykochemiczne cukru przy produkcji
Pomady, polewy, glazury i
syrop6w
poncze
14
20
2. Uczeh potrafi okreSliC gqstoS6 syropu za
pomocqpr6by nitki, pi6ra i gaki
3. Uczeri charakteryzuje metody produkcji
pomady, polewy, glazury i poncz6w
Uczeh
charakteryzuje
substancje
4
15
Substancja ielujqca
zelujqce i wyjdnia warunki zelowania
92
SUMA
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Nr
dzi
alu
1

2

3

4

5

6

Treici
programowe

Efekty ksztalcenia z podstawy programowej

1. Uczen potrafi dobra6 i oceniC surowce do sporzqdzenia
ciasta drozdzowego
2. Uczen charakteryzuje metody produkcji ciasta
drozdzowego
3. Uczen potrafi oceni6 dojrzalo6C odczynu oraz
scharakteryzowa6
proces
spulchniania
ciasta
drozdzowego
4. Uczen potrafi okreSliC przyczyny wad powstalych w
wyniku nieprawidlowego przeprowadzenia procesu
technologicznego
5. Uczen przestrzega przepis6w bezpieczenstwa i higieny
pracy
1. Uczen potrafi dobra6 i oceni6 surowce do sporzqdzania
Ciasto parzone
ciasta parzonego
2. Uczeh okre6la przyczyny powstalych wad
3. Uczen potrafi scharakteryzowaC metodq produkcji
ciasta parzonego i okre6liC metodq spulchniania
Uczen
potrafi dobra6 surowce do produkcji ciasta
1.
Ciasto kruche i
kruchego oraz oceni6 wplyw na jako66 ciasta
pdlkruche
2. Uczen m a metody produkcji ciasta kruchego i metody
spulchniania
3. Uczen okreila zasady forrnowania blat6w i potrafi
wskazad dodatki do produkcji ciasta
1. Uczen charakteryzuje metody produkcji ciasta
Ciasto
piernikowego
piernikowe
2. Uczen m a metody spulchniania ciasta piernikowego
3. Uczen zna asortyment wyrob6w z ciasta piernikowego
1. Uczeh potrafi dobra6 surowce do produkcji ciasta
Ciasto
1
fiancuskiego i zna metody produkcji
fiancuskie
2. Uczen m a metody spulchniania ciasta francuskiego
p6lfiancuskie
3. Uczeh m a proporcje podstawowych skladnik6w ciasta
fiancuskiego i pdlfrancuskiego
4. Uczen potrafi stosowa6 odpowiedniq technikq
wykonczenia wyrob6w
.
1. Uczen potrafi oceni6 i dobra6 surowce do produkcji
Ciasto
ciasta biszkoptowego
i
biszkoptowe
wyjainia proces
spulchniania ciasta
2. Uczeh
biszkoptowobiszkoptowego
tluszczowe
3. Uczen
potrafi przedstawi6
etapy
produkcji
sporzqdzenia ciasta biszkoptowo-tluszczowego metoda,
na cieplo i na zirnno
4. Uczen charakteryzuje asortyment wyrob6w z ciasta
biszkoptowego i biszkoptowo-tluszczowego
5. Uczen ocenia wplyw poszczeg6lnych proces6w
technologicmych na jakoi6 wyrob6w gotowych
6. Uczen stosuje zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

Liczba
godzin dla
I1 stopnia.

Ciasto
drozdzowe

20

8

10

10

16

24

6

6:
633

7

Ciasto bezowe

1. Uczen potrafi charakteryzowa6 metody produkcji ciasta
bezowego oraz zna zasady formowania wyrob6w z
ciasta bezowego
2. Uczen potrafi okreSli6 stopien napowietrzania bialek
oraz m a czynniki wplywajqce destabilizujqco na pianq
3. Uczen wyjainia proces spulchniania ciasta bezowego

SUMA

Nr
dzi
aiu
1

2

3

4
5

6

7

Treici
programowe

8

96

Efekty ksztaicenia z podstawy programowej

Torty i r6ine 1. Uczen posiada wiedze o p6lproduktach do wyrob6w
cukierniczych
w~rob~
ciastkarskie
2. Uczen
ma
zasady
dekorowania wyrob6w
cukierniczych
3. Uczen posiada wiedze o produkcji tort6w z r6inych
ciast
4. Uczen m a zasady produkcji babek, keksbw, sernik6w i
j ablecznik6w
5 . Uczen m a zasady wytwarzania piernikbw, herbatnik6w
i wafli
1. Uczen okreila procesy technologiczne produkcji lod6w
Lody
2. Uczen potrafi dobra6 surowce do sporzqdzania lod6w
oraz wskaza6 wady i przyczyny ich wystqpowania
3. Uczen przestrzega przepis6w higieny przy produkcji
l0d6~
Uczen potrafi oceni6 i dobra6 surowce do produkcji
Suche pieczywo
suchego pieczywa cukierniczego
cukiernicze
Uczen potrafi scharakteryzowak slodycze wschodnie
Slodycze
wschodnie
Karmelki
i 1. Uczeh wyjainia wlaiciwoici masy karmelowej
2. Uczen potrafi wyjdni6 zasady sporzqdzania masy
pomadki
kannelowej oraz pomadkowej
mleczne
1. Uczen charakteryzuje opakowania do wyrob6w
Odlewy
cukierniczych oraz zna zasady magazynowania
cukiernicze
2. Uczen potrafi wykaza6 r6inice w produkcji wyrob6w
cukierniczych z zastosowaniem form gipsowych i m&i
fomierskiej
3. Uczen charakteryzuje formowanie wyrob6w
Figurki
1. Uczen potrafi rozr6ini6 marcepan od mas pokrewnych
marcepanowe i 2. Uczen potrafi przedstawi6 schemat produkcji
marcepanu
wyroby z
3. Uczen potrafi wymieni6 nadzienia do pralin oraz je
kuwertury
sporzqdzi6
4. Uczen potrafi wykona6 odlewy z kuwertury

Liczba
godzin dla
I11 stopnia.

29

10

7
10
7

5

10

KOTROLA JAKOSCI I HIGIENA PRODUKCJI
8

Znaczenie
kontroli
jakoici i higieny w

Uczen potrafi wskaza6 naczenie kontroli
jakoici i higieny produkcji
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3

9

produkcji culuerniczej
Wymagania sanitarne

Uczen potrafi przedstawiC sposoby kontroli
higieny i jakoSci produkcji - HACCP i nomly
IS0
ZASADY ERGONOMII
Uczen wyjaSnia znaczenie ergonomii

4

Konstrukcja maszyn i
urzqdzen z punktu
2
widzenia ergonomii i
higieny pracy
ODDZIAEYWANIE CZYNNIKOW SZKODLIWYCH NA CZEOWIEKA I JEGO
OCHRONA
11
1. Uczen potrafi okreSliC zagrozenia zwiqgtne z
Oddzialywanie
wystqpowaniem szkodliwych czynnikow w
szkodliwych
czynnikow w
Srodowisku pracy
8
Srodowisku pracy
2. Uczen potrafi okreSliC skutki oddzialywania
szkodliwych czynnik6w na organizm czlowieka
Uczen stosuje Srodki ochrony indywidualnej i
~ r o d kochrony
i
12
zbiorowej podczas wykonywania zadari
indywidualnej i
5
zbiorowych
zbiorowej
pienvszej
pomocy
Uczen
udziela
13 Pienvsza pomoc w
4
poszkodowanym w wypadkach
wypadkach
DOKUMENTACJA PRODUKCYJNA I ROZLICZENIOWA ZUZYCIA SUROWCOW I
POEFABRYKATOW
14
Zasady
1. Uczen
rozpoznaje wzory
dokument6w
niezbqdnych do sporzqdzania dokumentacji
funkcjonowania
produkcyjnej
dokumentacji
2. Uczen
potrafi
prowadziC
rozliczenie
12
produkcyjnej w
technologiczne zuzycia surowc6w
zakladzie pracy
3. Uczeh wyjaSnia znaczenie kontroli surowcow i
opakowd
116
SUMA
304
SUMA CALKOWITA
10

Technika i bezpieczenstwo w cukiernictwie. (TE)
Nr
Efekty ksztalcenia z podstawy programowej
dzi Tre6ci programowe
alu
PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO
Uczen powinien poshgiwaC siq pismem
1
Pismo techniczne
technicznym

Liczba
godzin dla I
stopnia.
2

11

63t
635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

ZESPOL SZKOL RZEMIESLNICZYCH

OSRODEK DOKSZTALCANIA

IDOSKONALENIA ZAWODOWEGO

W SZCZECINIE

DOKUMENTACJA PEDAGOGICZNA
NA KURSY ZAWODOWE I- I1 - I11 STOPNIA
W ZAWODZIE:

OPERATOR U R Z ~ D Z E NPRZEMYSLU
CHEMICZNEGO

813134
NR PROGRAMU 813134/ODiDZ/SZ/2012

SZCZECIN 2012 r.
795

Opracowano na podstawie:
-

rozporzqdzenia MEN z dnia 23 grudnia 2011 roku, w sprawie klasyfikacji zawodow
szkolnictwa zawodowego (Dz.U.2012 poz. 7 z dnia 3 stycznia 2012r)

-

rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie ramowych planow
nauczania w szkolach publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204 z dnia 22 lutego 2012r.)

- rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie podstawy programowej
ksztalcenia
w zawodach (Dz.U. 2012 poz. 184 z dnia 7 lutego 2012r.)

Dostosowany do potrzeb ksztalcenia mlodocianych pracownikow z teoretycznych
11, I11 w O5rodku
przedmiotow zawodowych na kursach zawodowych stopnia I,
Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie w zawodzie OPERATOR
URZ~DZENPRZEMYS~UCHEMICZNEGO
Nr programu: 8131341 ODiDZ I SZ I 2012

Wchodzi w zycie sukcesywnie z dniem 01 wneSnia 2012 r,

,,Program powstal na podstawie przykladowego programu nauczania zamieszczonego
na stronie internetowej Krajowego OSrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i
Ustawicznej - htt~://www.koweziu.edu.~l".
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PROGRAM NAUCZANIA'
w Oirodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego

OPERATOR URZGDZEN PRZEMYSLU
CHEMICZNEGO
symbol cyfrowy 813134
Nr programu: 41OlISZ, LZlMENl1998.06.18 / ZGl2012
opracowany przez nauczycieli Zespolu Szkol i Placowek Ksztalcenia Zawodowego
w Zielonej Gorze
- mgr inz. Leszek Jastrubczak
- mgr Edyta Halijasz-Tomczuk
- mgr Slawomir Tomczuk
Wchodzi w zycie sukcesywnie z dniem 01 wrzeSnia 2012r.

Opracowano w OSrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szk61
i Placowek Ksztalcenia Zawodowego w Zielonej G6rze zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej ksztalcenia
w zawodach w oparciu o program nauczania programu4101/SZ, LZlMENl1998.06.18 dla
zasadniczej szkoly zawodowej w zawodzie operator urzqdzen przemyslu chemicmego

Kwalifikacja: K.1. Eksploatacja maszyn i urzgdzen przemyslu
chemicznego
Celem ksztalcenia zawodowego jcst przygotowanic uczqcych siq do i;ycia w wamlkach
wspolczesnego Swiata. wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na
zmieniajqcym siq ryilku pracy.
Zadania szkoly i innych podmiot6w prowadzqcych ksztalcenie zawodowe oraz spos6b ich
realizacji sq uwamnkomane zmianami zachodzqccymi urotpczeniu gospodarczo-spolcczn~~~n.
na kt6re wl?.lywaj$w szczeg6lnoSci: idea gospodarki opartej na uiedzy, globalizacja
proces6w gospodarczych i spolecznych, rosnqcy udzial harldlu miqdzynarodowego.
inobilnosc geograficzna i zawodowa, nowe teclmiki i technologic. a takze wzrost oczekiwan
pracodau7cow w zakresic poziomu wiedzy i urniejqtnosci pracownikow.

W proccsie ksztalccnia zawodowego wakue jest integrowanie i korelowanie ksztalcenia
og6lnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczo~vycl~
nabytych w procesie
ksztalcenia og6liieg0, z uwzglqdnieniem nikszych etap6w edukacyjnych. Odpowiedni pozionl
wiedzy og6lnej powiqzanej z wiedzq zawodowa, przyczyni sit; do podniesienia poziomu

'

Program opracowany na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w
sprawie podstawy programowej ksztalcenia w zawodach.
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umiejqtnoici zawodowyclz absolwent6w szk61 ksztalcqcych w zawodach, a tynl samjm
zapewni im moiliwo6d sprostania wyzwaniom zmieniajqcego siq rynku pracy.

W procesie ksztalcenia zawodowego sq podejmowane dzialania wspomagajqce rozwoj
kakdcgo uczqcego siq, stosownie do jego potrzeb i mozliwoSci. ze szczeg6lnym
uwzglqdnieniem indywidualnych Scieiek edukacji i kariery, mozliwoSci podi~oszenia
pozionlu wyksztalcenia i ktvalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedu~czes~lemu
konczeniu nauki.
Elastycznemu reagowaniu systemu ksztalcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego
otwartoici na uczenie sic przez cale zycie oraz mobilno6ci edukacyjuej i zawodowej
absolwent6w ma s1uiyC tvyodrqbnienie kwalifi kacj i w ramac h poszczeg6lnyc h zawod6w
wpisanych do klasyfikacji zawodhw szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTALCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoly ksztalcqcej w zawodzie operator urzqdzen przemyslu chemicznego
powinien by6 przygotowany do wykonywania nastqpujqcych zadan zawodowych:
1) wytwarzania p6lproduktow i produkt6w chemicznych;
2) obslugiwania maszyn i urzqdzen przemyslu chemicznego;
3) kontrolowania przebiegu procesow technologicznych przemyslu chemicznego.
2. EFEKTY KSZTALCENIA
Do wykonywania wyzej wymienionych z a d d zawodowych niezbqdne jest osiqgniqcie
zakladanych efekt6w ksztalcenia, na kt6re skladajq siq:

1) efekty ksztalcenia wsp6lne dla wszystkich zawodow;
(BHP). Bezpieczenstwo i higiena pracy

1) r o n 6 i ~ i pojqcia
a
zwiqzane z bezpieczcfistwem i higienqpracy, ochronqprzeciwpo~arowa,
ochronq Srodowiska i e r g o ~ ~ o n ~ i q
2) rozrciinia zadania i ilprawnienia instytucji oraz sluzb dzpd!ajqcych w zakresie ochronp
pracy i ochrony Srodowiska w Polsce;
3) okreila prawa i obowiqzki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa
i hi gicny pracy ;

4) przewiduje zagrokenia dla zdrowia i kycia czlowieka oraz mienia i Srodowiska zwiqane
z wykonywaniem zadan zawodo\vych;
5) okreSla zagro2enia zwiqzane z wystqpowanien~szkodliwych czynnikhw w Srodowisku
pracy;
6 ) okreila skutki oddzialywania czynnik6w szkodlinych na organizm czlowieka;
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7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiqujqccymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej i ochrony Srodowiska;
8) stosuje Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadan
zawodowychJ
9) przestrzega zasad bezpieczenstwa i higicny pracy oraz stosujc przepisy prawa dotyczqce
ochrony przeciwpoiarowej i ochrony Srodowiska;
10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy osaz w stanach
zagrokenia zdrowia i zycia.
(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzialalnoici gospodarczej
Uczen:

I ) stosuje pojqcia 7; obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
2) stos~jeprzcpisy praw-a pracy, przepisy prawa dotyczqce ochrony danych osobo~.)icloraz
przepisy prawa podatlcowego i prawa autorskiego;

3) stosuje przepisy prawa dotyczqce prowadzenia dzialalnoici gospodarczej;
4) rozrhknia przedsiqbiorstwa i instytucje wystqpujqce w braniy i powiqzania miqdzy nimi;
5) analizuje dzialania prowadzone przez przedsiqbiorstwa Cunkcjonujqce w bran2y;

6) inicjuje wsp6lne przedsiqwziqcia z roknymi przedsiqbiorstwami z branky;
7) przygotowlje dokilmentacjq niezbqdnq do uruchomienia i prowadzenia dzialalnoici
gospodarczcjJ
8) prowadzi korespondencjq zw-iqzanqz prowadzeniem dzialalnoici gospodarczej;
9) obslu~wjeurzqdzenia biurowe ora7, stosuje programy ko~nputcrowewspomagajqce
prowadzenie dzia4alnoSci gospodarczej ;
10) planuje i podejmuje dzialania marketingowe prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej;
I 1) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej

(JOZ). Jpyk obcy ukicrunkolrany zawodowo
Uczen:
1) posluguje siq zasobem Srodkow jqzykowych (leksykalnych, gramatycznych,
ortograficznych oraz fonetycznych), umozliwiaj~cychrealizacje zadan zawodowych;
2) interpretuje wypowiedzi dotyczqce wykonywania typowych czynnoSci zawodowych
artykulowane powoli i wyrainie, w standardowej odmianie jqzyka;
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3) analizuje i interpretuje krotkie teksty pisemne dotyczqce wykonywania typowych
czynnoSci zawodowych;
4) forrnuluje krotkie i zrozumiale wypowiedzi oraz teksty pisemne umozliwiajqce
komunikowanie siq w Srodowisku pracy;
5) korzysta z obcojqzycznych ir6del informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i spoleczne
Ilczen:

I) przestrzega zasad ktiltury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadan;
3) pszewiduje skutki podejmowanych dzialah;

4) jest otw~atyna zmiany ;
5) potrafi radzii: sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedzq i doskoilali umiejqtno6ci zawodowe;
7) przestrzega tajelnnicy zawodowej;

8) potsafi ponosi d odpowicdzialno6C za podejmowane dzialat~ia;
9) potrafi ncgocjowaC wasun ki porozumieii;
10) wsp63.pracuje w zespole.

2) efekty ksztalcenia wspolne dla zawod6w w ramach obszaru administracyjno-uslugowego
stanowiqce podbudou7~do ksztalcenia w zawodzie lub grupie zawodow PKZ(A.d);
PKZ(A.d) Umiejetno4ci stanowiqce podbudowe do ksztalcenia w zawodach: operator
urzqdzen przemyslu chemicznegu, teehnik technologii chemicznej

5 1 nvja(ul*.ajcc/q;ci

i~jit*i/y
i ur/i?i3i*~il
~~

olircda ich rastitsonaiaic:

6 1 p r ~ f i " t . q ar n d c.ksplt;taaqii i konscrtj acj i miirr) n i un/;+J/c6:
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3) efekty ksztalcenia wlaiciwe kwalifikacji wyodrqbnionej w zawodzie operator urzqdzeli
przemyslu chemicznego opisane w czqici 11:
A.6. Obsluga maszyn i urzqdzen przemyslu chemicznego

1. Nadzorowanie pracy maszyn i urzqdzen stosowanyeh w przemyilc chemicznym
IJczefi:

2) ro~pozndjeelement? konstsukcyjne lnaszyn i urzqctteil stosouanych \v przemj Sle
chernicznytn:

4) przygoto\%ujerozt\%oryi mieszaniny na podsta\%ieprocedur technologicz~~ych;

6) obsluguje nlasLyny i urzqdzenia. stosowiine \v procesach jednostlioivych i iv ciqgach
trclmologic~nyebpr~emysfu chemicznego;

9) wykonujc c z j ~ ~ ~ n o~$cctii q a n ez pakoctaniem. o7nako%\aniemi pr7echo\~-y.~ta1iem

sut.owcii\\, p6iproduktOiv ora7 pr(>dulitbi%ppwcrnysiu chcmiczncgo:

2. Monitorowanie przebiegu procesbw technologicznych przemyslu chemicznego
Uczen:
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3) wykonuje czynno<ci zwiqzane z w! t\vru.zaniem polprodukt6cv i produk 16% przel-nysfu
chenlicznego zgodnie z zasadami teclmologicznymi;

3) przestr~egazasad technologicz~~ych
p r o c e s 6 ~u ytuitrzania p6lproduktow i produkt6~
przcmyslu chcrniczncgo;
4) pobicra probki lnatcrialljw do kon troli rucho\vc.j i miydzpoperacyj ncjJ

6) obslug11.j~
a n a l i r a t o ~przcmyslo\vc oraz pr7yrzqdy kontrolno-17omiarowc stosowanc
w prLemq Sle chemicznyin:
7) obsluguje przernys4owe atxiomatqczne ukladq regulslcyjne stosowane w procesach
teclmologicznych pr~enlysiuchemicznego;

8) dokumcntuje przebicg i uyniki monitoringu proccso\v technologiczx~ychprzemysl.~
chcrniczncgo.
3. WARUNKI REALIZACJI KSZTALCENIA W ZAWODZIE
Szko4a podejmujqca ksztalcenie w zawodzie operator urzqdzen przemyslu chemicznego
powinna posiadak nastqpujqce pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracowniq rysunku technicznego, wyposaionq w: stanowisko komputerowe dla
nauczyciela z dostqpem do Internetu, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego
ucznia), drukarki, skanery iplotery (po jednym urzqdzeniu na cztery stanowiska
komputerowe), pakiet programow biurowych, programy komputerowego wspomagania
projektowania (Computer Aided Design), projektor multimedialny, uproszczone schematy
technologiczne, modele niaszyn i urzqdzen przemyslu chemicznego, katalogi handlowe
maszyn i urzqdzen przemyslu chemicznego, norrny dotyczqce rysunku technicznego;

2) pracowniq fizykochemiczna, wyposaionq w: sprzqt i urzqdzenia do prowadzenia prac
preparatywnych, proces6w jednostkowych w skali laboratoryjnej, urzqdzenia do:
rozdrabniania i mieszania, destylacji i rektyfikacji, ogrzewania i chlodzenia, ekstrakcji
iabsorpcji, badan wlaSciwoSci fizykochemicznych substancji oraz instrukcje do
wykonywania prac preparatywnych i proces6w jednostkowych w skali laboratoryjnej, karty
charakterystyk substancji niebezpiecznych i ich mieszanin, Srodki ochrony indywidualnej,
stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla czterech uczni6w) z oprogramowaniem do
rejestracji i opracowywania wynikow badan, drukarkq sieciowa;
3) pracowniq technologicma, wyposaionq w: urzqdzenia do prowadzenia procesow
jednostkowych w skali ulamkowo-technicznej, urzqdzenia do: filtracji, destylacji, rektyfikacji,
ekstrakcji, absorpcji i adsorpcji, proces6w cieplnych oraz reaktory procesowe, urzqdzenia do
poboru probek, stanowisko do analiz ruchowych, urzqdzenia do pomiaru i regulacji
parametrow procesowych: temperatury, cisnienia, natezenia przeplywu, gqstoSci, lepkoSci,
pH, konduktancji, skladu chemicznego, katalogi elementow i urzqdzen stosowanych
w ukladach automatycznej regulacji, instrukcje obslugi oraz dokumentacje techniczne
elementow i urzqdzen automatyki, instrukcje wykonywania procesow jednostkowych w skali
u4amkowo-technicznej, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i ich mieszanin,
Srodki ochrony indywidualnej;
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4) warsztaty szkolne, w ktorych powinny by6 zorganizowane nastqpujqce stanowiska:
a) stanowiska do obrobki rqcmej (jedno stanowisko dla dwoch uczniow), wyposazone w: st61
Slusarski z imadlem, zestaw narzqdzi do obrobki recmej oraz zestaw narzedzi Slusarskich do
czyszczenia powierzchni, zestaw przyrzqddw pomiarowych,
b) stanowiska do obrobki recznej tworzyw sztucznych (jedno stanowisko dla dwoch
ucmiow), wyposazone w zestaw narzedzi do obrobki tworzyw sztucznych,
c) stanowiska obrobki szkla (jedno stanowisko dla dwoch uczniow), wyposazone w:
narzedzia do ciqcia szkla, sprezarkq, palniki,
d) stanowiska konsenvacji i drobnych napraw aparatury i armatury chemicznej ('jedno
stanowisko dla dw6ch uczniow), wyposazone w narzqdzia i Srodki do konserwacji i drobnych
napraw aparatmy i armatury chemicznej;
ponadto warsztaty szkolne powinny by6 wyposazone w: dokumentacje technicme, karty
charakterystyk substancji niebezpiecznych i ich mieszanin, Srodki ochrony indywidualnej,
zestaw przepisow dotyczqcych bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej
oraz ochrony Srodowiska.
Ksztalcenie praktycme moze odbywaC sie w: pracowniach i warsztatach szkolnych,
placdwkach ksztalcenia praktycmego oraz przedsiebiorstwach przemyslu chemicznego.

4. Minimalna liczba godzin ksztalcenia zawodowego

803

I . Pracownia techniki laboratorvjnej

TreSci
programowe

Proponowane tematy

Efekty ksztalcenia z podstawy Liczba
godzin
programowej
dla I
stopnia

-

Laboratorium
chemiczne

1. Przepisy BHP ,PPOZ i ochrony
Srodowiska podczas wykonywania
badan laboratoryjnych
2.Sprzpt pozarowy i zasady
korzystania z niego.
3.Udzielanie pienvszej pomocy
przy skaleczeniach, poparzeniach,
zatruciach.
4. Wyposaeenie apteczki
laboratoryjnej .

5) okreila zagrozenia zwiqzane
z wystcpowaniem szkodliwych
czynnikow w Srodowisku pracy:
9) przestrzega zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz stosuje przepisy
prawa dotyczqce ochrony
przeciwpozarowej i ochrony
Srodowiska;

8) stos~ijeSrodki ochrony
indywidualnej i zbiorowej podczas
5. Sprzqt laboratoryjny, uiywanie i wykonywania zadan zawodowych
konsenvacj a
1 1) "'5 honi~.jec~yllnoicizwiazarlr
7 hotxserwacjq

rnaszjil iurzqdzeri

oraz amlatury .

1. Pomiary temperatury, obj~toScii
gpstoSci cieczy.
2.Pomiary masy i gqstosci cia1
stalych i cieczy.
3. Pobieranie pr6bek substancji do
badan laboratoryjnych
4. Wykorzystanie wlaSciwoSci
pierwiastkow i zwiqzkow w
badaniach laboratoryjnych i
procesach technologicznych
8) potrafi ponosiC odpowiedzialnoSC
5. Wykorzystanie odczynnikbw
za podejmowarie dziaiania;
chernicznych oraz czynrukow
energetycznych podczas
wykonywania prac laboratoryjnych
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Podstawowe
czynnoici
laboratoryjne

Nr
TreSci
dzialu programowe
I

Zastosowanie
czynnoici
laboratoryjnych w
otrzymywaniu i
badaniach
podstawowych
zwiqzkdw
chernicznych

1.Sporzqdzanie roztworow
2.Sporzadzanie mieszaniny
jednorodnej i niejednorodnej
3.Stracanie i przemywanie osad6w
4.Zasady usuwania substancji
banvnych z roztworow
5.SWcanie i us~wanieosadow
6.Sprzqt do prowadzenia destylacji
i rektyfikacji
7.0tzrymywanie i czyszczenie
gaz6w.
8. Zasady ekstrakcji
9. Kr~stalizacjaprzez odparowanie
10.0trzymywanie troj siarczanu

4) przjgotou tije ro7twor>
i m i e s r a ~ l i ~na~ ypodstaci le proeodur
Icchnologicrnyck:

11.Sporzadzanie roztworow
kwasow 1 zasad
12.0trzymywanie bezwonnego

8) potrafi ponosik odpotviedzlalnoic
7a podejmowane d;.iala~~ia;

Proponowane tematy

Efekty ksztalcenia z podstawy Liczba
programowej
godzin
dla I1
stopnia

1.Otrzymywanie i badanie
wlasnoici tlenkow
2. Otrzymywanie i badanie
wlasnoici kwasow.
3. Otrzymywanie i badanie
wlasnoici wodorotlerLkow.
4. Otrzymywanie i badanie
wlasnoici soli.
5. Otrzymywanie i badanie
wlasnoici metanu i etanu
6.0trzymywanie acetylenu.
7.Badanie wlasnoici fizycnych
gliceryny.
8.Badanie wlasnoici aldehydow.
9.Polimeryzacja metanolu.
10.Badanie wlasnoici fizycznych i
chemicznych glukozy, sacharozy,
fenolu.
11. Badanie w~aiciwoicibialek.
12.0trzymywanie jodu, wody
utlenionej, lakieru spirytusowego.
13.Sporzadzanie dokurnentacji
laboratoryjnej w formie
sprawozdania z przebiegu
doiwiadczenia.

3) wyl\onu.je c~ynnoSciZM iq~ane
r "1 twarrrtnienr p6kproduk16w
i procluhl6w prrcrnystu chemicmego

3) oltresla rodmje, mstosowanie
i warun ki eksploatacj i rnasqin
i urz*cizei~pr/em> tn chomlcmego;

7) wjkonuje c q nnoQcizwiaLrane
7 wjtlvar7aniem poIproduht6\-\.
i prodnkt6u pr7cnq stu chernicnxego
zgodnic msadarni
lectlnoloFicmym,q

zgodnie z zasadanli
technologicznj mi;
3 ) prtestrr;cga zasad
technologicrnych p r o c e s 6 ~
.12 pwarzania pcikproduht6w
i produktitn pr~emyslu
chemicznego;
yt>21t:gi~Aic
%-wJ ~ * I < i . ~ r,~~ j? ~ * a ~ ~3t2~
icL. ti:,l:

2n

it:, i,i-rii,i

~ j i i ~ i ~ . l \tiJ>
; i CJYK.

~itexrii~/na
i iip? I ~ c , i j i ~ ~ ' i ~ ~ , i r i e
";icr""'18'""."* Y. c,*z.lcak il

1cci1r1r~logrc~x1jci1
pr/ei:~>./ti
c'"'"'~'"'"~'':

8) potrafi ponosic odpowiedzialno5C
za podejmowane dzialania;

=SUMA
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2. Technologia chemiczna
Nr
TreSci
dzialu programowe

Proponowane tematy

Efekty ksztalcenia z podstawy Liczba
programowej
godzin
dla I
stopnia

I

1.Cel i zadania technologii
chemicznej
2. Podstawowe procesy fizyczne i
chemiczne.
3 .Ci% technologicmy
4.Surowce przemysh
chemicznego.
5.Schematy technologiczne
6. Instrukcje obshgi maszyn,
aparatow, urzqdzen do
prowadzenia procesow.
7.Czytanie schematow
technologicznych.

21 \+y-jit~rli~t
/jaat iikr fr/jc/x\o,
ohe~nrcmcr fir?koclic.rx>rsnlt.c.
~ ~ ~ c l r c s d ux ~proccha~l-t
cc
eecl~~iolog~c/rr)
cl-r PI./<w~> '211

11

Proces
technologiczny i
zasady jego
prowadzenia

Magazynowanie
materialow.

1.Zasady rnagazynowania
substancji stalych.
2. .Zasady magazynowania
substancji cieklycl~i gazowych.
3. Przepisy -regulaminy
obowjqzujace BHP i p.poz dla
magazynowania substancji
palnych,wybuchowych,
szkodliwych dla zdrowia,iJqcych.
4.Przeglqd i klasyfikacja
elementow rurociqg6w.

ci~crnrc~ncgo:
10) godtigtric sic. Jolitun~crardgy
~cchiaicxrl;t.

I ) odcrytuje schcrnatj
tcchnologiczne procesciw
u j twarrania pblproduhici~
i produkt6i;t prLenq s4u
chemicznegu;
9 ) wykoriu.je C ~ ~ I I I I O Szwiqzane
CI

z pakowa~~iem,
ozi~ako\~aniem
i przechob~ywaniemsurowc6u:
p6lprodult6w ora7 produktbn
przen~ysli~
ehemici.nego;

8) potrafi ponosic odpowiedzialnoSc
za podej~nouane dziatania:

4) przewiduje zagrozenia dla
zdrowia i zycia czlowieka oraz
mienia i Srodowiska zwiqzane
z wykony u aniem zadan
7awodowych;

5) olireila zagrozenia zwiqzane
z u ystgpowaniem szkodliwych
crynnik6w u Srodowisku pracy;
6) okreila skutki oddzialywania
czynnik6w szkodliwych na
-organizrn czlowieka;
3) okreila prawa i obowiqzki
pracownika oraz pracodawcy
w zakresie bezpieczenstwa i higie~ly
pracy;

8) rnoniton~~je
dzinlalie systemciw
rurociqgowy ch do przesylania
mediow technologicznych;
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I .Rozdrabnianie cial stalych.
2.0bshga i konsenvacja urzqdzen
do rozdrabniania cial stalych.
3.Przesiewanie.
4. Obshga i konsenvacja urzqdzen
do przesiewania.
5 .Mieszanie. Rodzaje mieszarek i
zgniatarek.
6. Rodzaje mieszadel
7. Obshga i konsenvacja urzqdzeli
do rnieszania.
8.Sposoby przenoszenia i wymiany
1 I ) wj honuje crqnno\ci 7miq7aiie
ciepla. Rodzaje piecow
7 konseru acj? mas74 n r urzqdi.en
9 .Absorbcja,Ekstrakcja,Suszenie
oraz annettlry
6) aktualizu-je wiedzr; i doskonali
umiejgtnoici za\i~odowe:

I

I

I

SUMA
Tresci
Nr
dzialu programowe
I

Podstawy
prowadzenia
procesbw
technologicznych.

Efekty ksztalcenia z podstawy Liczba
godzin
programowej
dla I1
stopnia

Proponowane tematy

1.Stechiometria i wydajnoSC
reakcji chemicznych.
2.Wplyw stezenia reagentow.
3. Kataliza i katalizatory.
4.Reaktory i klasyfikacja
reaktorow.
5.Praste reakcje chemiczne z
uiyciem katalizatora i bez uiycia
katalizatora.
6,Rysowanie schematow prostych
reaktorow z podstawowym
wyposazeniem.
7.Symulacja prowadzenia reakcji
( w reaktorach
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4) p
r
~r(>ztwi)ry
j
i nliesza~linyna poclstacvie procedur
Lcchnologicznych;

11

Gospodarka wodnoSciekowa

1.Zakladowe ujecia wody
0 ) pr7estr7egil rasad eA.;pioat;icjr
2. Uzdatnianie wody do celow
urrad~-enxrrctin;+t>k i pr/cxn! d ~ q.
u
przemyslowych.
3.Woda do celow produkc~jn~ch, 4) pobiera prhbki material6w do
chlodniczych i zasilania kotlow
kontroli rLIchowej
parowych.
i rniqd~yoperacyjne~i:
4. Usuwanie i oczyszczanie
Sciek6w.
8) nlonitoruje diialanie \[vstem6w
rnrociqgo\+yck do pr~esyi-ania
medi6w technologiczrrjch.
2) rozroinia zadania i uprawnienia
instytucji oraz stuib dziakajqcych
w zakresie odlrony pracy i ochrony
Srodowiska w Polsce;
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Procesy
technologiczne
przemysh
nieorganicznego

1.Produkcja kwasu siarkowego.
2.Zastosowanie siarki i kwasu
siarkowego.
3.Produkcja zwiqk6w azotowych
4.0trzymywanie saletry
amonowej.
5 .Otrzymywanie mocznika
6.Kontrola proces6w
otrzymywania saletry i mocznika.
7.Zastosowanie amoniaku i kwasu
azotowego.
8.Produkcja nawoz6w
fosforowych.
9.0trzymywanie kwasu
fosforowego.
10.0trzyrnywanie nawoz6w
wieloskladnikowych.
11.Procesy elektrochemiczne
12.Produkcja sody
13. BHP i ochrona Srodowiska w
procesach przemysh chemicznego

6) obsiug~ijemas73 ny 1 ~~rzadrenra
slosou anc XI: proccsach
jednostkow )ch i ck ciagach
technologicmyci~prj.emyslu
chernicznego;
8 ) monitorujc d~iataniesystemitu
I-urociiigonych do pr/c\> iania
rncdiow tcchnoiogic~nych;

7) wqkon~ijecrgnnaSci 7wiq7ane
z nj twwmxcrn pcitprodul\l6w
i prodril\tScz prj.emqstu chcmicmrgo
fgodnie 1rasadami
tccl~nologicm)mi:

5 ) \tqAon~!jennaliry ruchoue
i n~iqdxqoperac)jnt.:

9) pr~estryegajrasad bezpiecrenslwa
i i~igietiypracy orw stos~yepr~episy
prams dotycqcc ochrony
przcciwpozarowej i ochrony Srodowirka:
6 ) obsh~gt~je
analizatorq
przemyslo\ve oraz prq~zqdy
kontrolno-paniiarotve stosouane
w przern>iie chemicztlqm:
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3.Destylacja rurowo-wiezowa
4.Kontrola procesow
otrzymywania ropy naftowej.
5.Przemysl petrochemiczny
8. Surowce do syntez
petrochemicznych
9.Produkcja fenolu i acelonu.
10.Podstawowe procesy
chlorowania w~glowodorow
alifatycznych i aromatycmych
11.Chlorowanie benzenu
12.Aparatu1-ado chlorowania
13.Metody sulfonowania w
procesie produkcji kwasu
benzenosulfanowego.
14. Podstawy nitrowania
15.0trzymywanie nitrobenzenu
16.Arrnatura do nitrowania.
17.Redukcja zwiq&6w nitrowych
18.Armatura do redukcji zwiqzkow
nitrowych.
19.Podstawy procesu estryfikacji.
20.Podstawy procesu
polimeryzacji.
2 1.Podstawy procesu
polikondensacji.
22.BHP i ochrona Srodowiska w
omawianych procesach
technologicznych.

stosowane vi procesach
jcdnostkowqch i LV ciagach
1ccl~l1ologic~nycl1
pr;lemq h i u

8) monitoru~jed~iataniesysternciw
rurociagowych do pr;.c\ylania
mediB\+ tcchnologic~nych;

1)uykonlije c7ynno4ci 7wiq;lane
ujtwar7aniem poQrocjuht6\t
i produhli~cvpr~emyskuchern~cznego
zgodnie z ;.asadam1
~ec~,~l~),ogjezoymi~
7

8) dokurnentuije plzebieg i t.~ynihi
n~onitoringuproccsOw
tcchnologic~nychprLarn? \$LI
chern iczncgo.

5 ) njl\on~i.jc:rinati~yrucf.io\te
i n~icd~yoperacqjnr:
6) obstuguje massqnq i ur;.aLdzenia

stusowane $4 prclcesacl1
jcdnostko\vjfch i +! ciililq*ch
technc)logicn?ych p r ~ z mslu
j
chcrnicmego:

,,,,,,,,

9)
ga zasad bczpicczehstwa
i l~igieriypracy oraL sto\uje prreplsy
pram a dotycz4cc ochrony
przeciwpo7arowej i ochrony Srodowi\.iska;

9) \ t ~ k o ~ ~czynnosci
qje
z\~ir%zant:
z pakowai~iern,ozna kowaniem
i przecho.n3.\vaniern suron cow;
polproduktbw oraz pmduktciw
przemy slu chernicznego:

6) obslugu.je analizatol-),
przernyslo~eoraz prqrzqdy
kontrolno-porniarowe stosokvane
w przemy4le chenr icznyrn;
irl pyre ?tricga /3'iilJ tky?io.i%dcjI
$

810
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11

Procesy i
technologie w
wybranych
zakladach
chernicznych

1.Fizyczne i chemiczne procesy
podstawowe i ciqgi technologicme
w zakladach chemicmych.
2.Surowce,produkty i polprodukty
stosowane w procesie
produkc yjnym.
3.Aparatura jej budowa i
konsenvacja.
4J'~o~adzenie procesow i c i a o w
technologicznych

5 ) obsiuguje maszyny i urzadzeriia

slosowane w procesach
jednostkowych i w cirgach
technologicxnyci~przemysl-u
chcmicmego;
6) c)bsfup~jcanalizatory
pr~cmys~owe
oraz pr~yrrqlq
kontrolno-pomiwow stosoLvane
u. przemyslc chernic~nqrn;

6) aklualizuje wiedzp i doskonali
umiejqtnoici zawodowe;

8

7) przestrzega tajemnicy
rawodowej;
8) potrafi ponosiC odpowiedzialnoSc
za podejlnowane dziatania;
8) dokument~~je
prrebieg i wyniki
monitoringu procesow
technologicmych pri.emys4u
chernic7nego.

S W A : 44

Nr
Treici
dzialu programowe
I

Podstawy rysunku
technicznego.

Proponowane tematy

Efekty ksztalcenia z podstawy Liczba
godzin
programowej
dla I
stopnia

1.WiadomoSci wstqpne z rysunku
technicznego.
2.Szkicowanie i odwzorowanie
rysunkowe.
3 .Szkicowanie i rysowanie
instalacji rurowych i arrnatury
chemicznej.

I ) \porrr;$cl~a<;~Licci H'?S U ~ ki
I
Icchnic~~c:
c/c;sci mas/) a
I ursacl/c.n:
10) g>o.tlugnjL*sie doickiruzntacjn
acthn<cr,nq.

8) ~nor-ritorujed ~ i a h n i esystcrt~ow
. rwocieowyclr do pr~es!lania
mediow tecl~i~ologicznycl~;

811

12

11

Podstawy
maszynoznawstwa

1.Ogolne wiadomoici o silnikach i
maszynach.
2.Materialy konstrukcyjne maszyn
i urzqdzen.
3 .Czqsci maszyn i elementy
konstrukcyjne arnlatury
chernicznej.
4.Transpo1-tmaterialow
S.Ruroci%i cieczowe i gazowe.
6 . W~branezagadnienia techniki
cieplnej.
7,Paleniska i kotly.
8.Maszyny tlokowe i przeplywowe

8) n~onitorujed7i;danie ysten16w
ri~rociagowychdo prxcsyfania
1nccli6wtccl~nologictnycl~:

4) pm?~~gr\je
3 %x t ~
wdia r / i l l \ t ~ \ ~ !
nzcchz+nrk~technic~ncj
I clckrrctlecl.111ik1.

8)
M

{>7,1
iac j GQlci, $ > qt cr<$\\an,;i
irj<i;dl,atigonkdj
ki
n n t i ~r :ir,addcnrn~h

I 1 ) sto>t?jc programp i\ctn?ptitrn'oxae
\s>pc>rnag+1;%ce
~tj lion)uaa-tie fadnr!
6 ) obsjuguje m a s q xiy i ~1r~qd7enia

stosowane IV procesach

812

20

4. Podstawv sterowania procesami technologicznvmi
Nr
TreSci
dzialu programowe

I

11

Podstawy
elektrotechniki
elektroniki w
sterowaniu
procesami
technologicznymi.

Metrologia
techniczna w
sterowaniu
procesami
technologicznymi

Proponowane tematy

Efekty ksztalcenia z podstawy Liczba
programowej
godzin
dla I1
stopnia
l i podugjji~G;B\L it,iIxq c /akrcw

1.Obwody elektrycme prqdu
stalego.
i n t clad:iiki t~cln?;s
fnci
2.Prqd przemienny jedno-i
I zickln>tec%?rrlki:
trojfazowy.
3 .Podstawowe elementy i uklady
5 i ,,,p,,,n,iC
llI$l>LI
elektroniczne.
i i ~ r ~ d d / eOP:L,
~ : ! a , t ; ~ i + i,i 1cl5
4.Maszyny i urzqdzenia
/‘~cit,hr)~;aar%i~:
elektryczne.
5.Rodzaje napedow elektrycm~ch. 7 mjroo3.j i;jn,k, L,jcil,
jr,;ic
6. Wytwarzanie i przesylanie
r clcmenl) rr:\faliaclr ;leksr>c/r~,cl.r.
energii elektrycznej.
7.Maszyny i urzqdzenia do
8) i o/r6/nia elcrnent!y \;ei ottainin
zamiany energii elektrycznej.
om/
uh'iady irtrtninnt> Rr
8.BHP i zagrozenia
ix, m:zi,> n x h I iri r'idjeniac'.~;
przeciwpozarowe przy
urzqdzeniach elektrycmych.
9) przestrzega zasad bezpieczelistwa
i higieny pracy oraz stosuje przepisy
prawa dotyczqce o c l r o i i ~ ~
przeciwpoiarowej i ochony
Srodowiska;

,

10) udziela pienvszej pomocy
poszkodowanym w wypadkach przy
pracy oraz w stanach zagroienia
zdrowia i kycia.
1.Podstay metrologii technicznej. 7 ) ob4ugujtt pr7cn1yslo~ve
2.Miernictwo elektryczne.
automatyczne ~lhiadqregulacqjne
3.Manometry
$tosowme \I. procesach
4 .Tennometry.
technologic7nych pr~emysl-u
5Poziomowkazy.
chernicmego;
6.Przepmomierze
7.Refraktomeh-y
4) J K P S ~ I I L :'t~i.:~ ~I\ icdl:i P ~ r ~a ' \ki l i
8.Pehametry
nzcch;?nal\~tc>a.l~nremej
9.Analizatory gaz6w.
i ckk~rottc
11niki.
10.Chromatografy

- 6) dctuali7uje wied~qi dockoriali

20

28

umiejqtnoici zatvodone;
3 ) PI ie\rr*otia /&,ad c.k~pion~agi
rrraad~charait,maryki pr.xcrn)~,ia~v,bi.

SUMA

813

48

0) pr~esrrxcgri~ a s o deksp!orat::c~li
~~r/;tdreil
autornaiyki pr/cnj).ska>\vej:

5. Praco wnia kontroli procesd w technologicznvch
TreSci
Nr
dziaku programowe
I

Laboratorium
analizy chemicznej i
pomiarbw
technicznych w
kontroli procesow
technologicznych

Proponowane tematy

Efekty ksztakcenia z podstawy Liczba
godzin
programowej
dla I1
stopnia

1.Wyposazenie laboratorium
2.Metody analityczne.
3.Pobieranie probek wyjiciowych
z materialu wyjiciowego.
4.Przygotownie reprezentatywnych
probek analitycznych.
5.Mineralizacja substancji
organicznych.
6.Przygotowanie Srednich
reprezentatywnych probek
analitycznych.
-

9 ) \+> p n s a /jabs i&:i ~ ? Y ~ c / I ? c . .
chcmicr/nt: i f i q h ~ c f ~ c r n j ~ i " r ~ ~
xartrori7nce i+
proce\:tcI~
hccht~obg;~,,/n?cli patcl11> -.In
~henaiimepo:

4) pobiera pr6bl~imateriatiiw do
kontroli riichowej
i miqd7j'operacyjnej;

5 ) ~ykontrjeanalizy rucliovve
i rnit;d~yopcrecj,j11c:
4) p r ~goto~~,uji:
j
rovlnurq
i rniesraninj na podstawie proeedur
tcc11i1ologicmyeh:
0) wykoriuje cz) nnoici ruiqmne
r pakin~anicm.ozltalov\aniem
i ~>rvccho\vywanicrnsurocvc6w.
p64produktbu om;. produkl6w
pr/cmj,\h~chernic~nego;

814

20

11

Badanie jakoiciowe
w kontroli proces6w
technologicznych.

I

1.Analityczny podzial
pierwiastkow.
2.Podzial kationow na grupy
analityczne.
3 .Podzial anionow na grupy
analityczne.
4.Indentyfikacja skladnikow
prostych soli rozpuszczalnych w
wodzie
5.Analiza kropelkowa.
6.JakoSciowa analiza zwiqzkbw
organicznych.
7.Wykrywanie wqgla wodoru
,siarlu.

3) pohiera probhi malerialO\%do
kontroli ruchowej
i inigctz~p~racj~inc~i:

5 ) uykon~ijt:analizy ruchoue
i mic;dzjope~-ac~jne:
4) p r q gc!toct ~ J J Crortw or)
i miewaninq na pocf\tawie proccdur
ied~nologicm\ch;

I

I

815

I

SUMA

40

1

mianowane, oznaczenia
argentometryczne.

4) pahiera prcibhi matcriakciw do

i mi~dzqoperacyjnej:
5 ) tsj hontije a n a l i ~ yruchotse
i miedq-aperacyjne;
4) pr~ygotouyjerortwory
i mieszaniny riia podstawie procedur
techt~oiogicznycl~;

9) ~vykontljec~ynnoSciz w i ~ ~ a ~ ~ e
z pakotvanien~,oznakowaniem
i przecl~owywanielx~
surotvcci\v.
p~lproduhtS\voraz produkton
przemyst-uchemic~nego;

2) \~/yl;onqieczyn~~osci
zwiqzane
z wytuarzauiem polprod~iktow
i produl;t6\c przcrnysiu chenlicznego
zgodnic z zasadanli
technologicznymi;

816

18

11

Podstawowe
porniary stosowane
w kontroli procesow
technologicznych.

1.Pon~iarcidnienia.
2.Porniar temperatury.
3.Pomiar natqzenia przeplywu
cieczy i gazow
4.Pomiar lepkoSci
5.Pomiar przewodnodci
elektrolitow.
6.Pomiary potencjometryczne.
7.Pomiary chromatograficzne.

1).ntjawi;a ajaciilka fi*)c/na.
cl-rernliifnei f'i/) I ~ O C ~ C I ~ ~ : L I . R L '
/ ~ c ~ ~ o c ~t+* ~~PIXzI IcP C C Y ~ C I I
rzciula,iogic/r~>ciipx ~crrid%!u
clic~r~ir/rrcgo
4) pohiera prcihki matcrjatbm do
kontroli rucho\vej
i In iqci~yopcracyj
ncCi.
5) uykonuje anr~liz! ruc'tioue
i miqd~joperacj
jnc:
3 ) prx.) goLoci,uji: roztcr;ory
i rniesza~~inq
na pod\tawie procedur
Icchnologicrnych:

18

9 1 wy konuje c ~ j n n o i c 7~
i i;l/;anc
r psko\t.anicrn. o~nabocvaniem
i plrechow~\+aniern suroevc0~.
pi,@rodulct6u ora;. p r o d u k t 0 ~
prrcm) \lu chemicrncgo:

2 ) u > l \ o ~ l u cqnnogci
j~'
x.wiqra11e
c\j'tw'ln.;iniem pOtprodiiht6\.;
i produMi,cv prlemystu chernicmcgo
~ g o d l l i cI msada131i
l c c h l ~ o l o i e ~nii:
n~

SUMA

817
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6. Podstawv dzialalno8ci zawodowei
Efekty ksztakenia z podstawy
programowej

Nr
Treici programowe
dzialu

1
2

2

Podstawowe pojqcia gospodarki rynkowej;

-

Dokurnenty dotyczqce zatrudnienia;

Liczba
godzin
dla I11
stopnia

7)przygotowuie dokumentacje niezbqdnq do
uruchomienia i prowadzenia dziatalnoSci
gospodarczej;

2

8)prowadzi korespondencje nviq~anq
z prowadzelliem dziaSalnoici gospodarczej;

3

Podejmowanie i prowadzenie dzialalnoici
gospodarczej;

9)obstuguje urrqd~eniabiurowe oraz stosuje
program komputerovve wspomagajqcc
prowadzenie dzia+alno$cigospodarc~ej:
3)stosuje przepisy prawa dotycza;ce
prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej;

2

7)przygotowuie dokunlentacjq niezbednq do
uruchomienia i prowadzcnia dzialalnoSci
gospodarc~ej;
2)stosuje przepisy prawa pracy, przcpisy prawa
dotyczqce ochrony danych osobo~vychoraz
pr~episyprawa podatkowego i praw7a
autorskiego;

4

5

6

7

1 1)optymalizuje koszty i przychody
prowadzonej dzialalnoici gospodarczej.
Prawa i obowiqAi pracownika i pracodawcy; 2)stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa
dotyc~qceochrony danych osobowych oraz
przepisy prawa podatkowego i prawa
autorskiego;
Przedsiqbiorstwa chemicne i ich znaczenie 11a 4)rozroknia przedsiebiorstwa i instyluc.je
rynku ekonomicznyn~;
wystcpujqce w branzy i powiqzania rniedzy
nimi;
Zasady funkcjonowania zakladow
5)analizuje dzialania prowadzone przez
przetworstwa chemicznego ;
przedsiebiorstwa funkcjonujqce w bran@;

Wspolne przedsiqwziqcia z roaymi firmami z
bran@.;

818

6)inicjuje wspolne przedsiewziecia z r6wymi
przedsiebiorstwanii z branar;

2

2

2

2

T.J~ezvkobcv zawodowv

Nr
TreBci programowe
dzialu

Efekty ksztalcenia z podstawy
programowej

1

Produkty i surowce w przemyile
chemicznym

1)poshgtije sic zasobem Srodk6w
jczykowych (leksykalnych, gramatycznych,
ortograficznych oraz fonetycznych),
umo2liwiaj~cychrealizacj~zadah
zawodowych;

2

W zaktadzie pnetw6rstwa
chemicznego

3

Obsluga klienta w zaktadzie
chemicznym

4

Redagowanie tekst6w 0 tematyce
zawodowej

2)interpretuje wypowiedzi dotyczqce
wykonywania typowych czynnoSci
zawodowych artykulowane powoli
i wyrainie, w standardowej odmianie jgzyka;
3)analizuje i interpretuje krotkie teksty
pisernne dotyczqce wykonywania typowych
czynnoici zawodowych;
4)formuhje krotkie i zrozumiale wypowiedzi
oraz teksty pisemne umozliwiajqce
komunikowanie sic w Srodowisku
pracy;korzysta z obcojezycnych ir6del
informacji.

Liczba
godzin
dla I11
stopnia
1

sum1

1

1
1

4

') W szkole liczbq godzin ksztalcenia zawodowego nalezy dostosowaC do wymiaru godzin
okreilonego w przepisach w sprawie ramowych planow iiauczania w szkolach publicznych
danego typu, zachowujqc minimalnq liczbe godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla
efektow ksztalcenia: wspolnych dla wszystkich zawod6w i wspolnych dla zawodow
w ramach obszaru ksztalcenia stanowiqcych podbudowe do ksztalcenia w zawodzie lub
grupie zawod6w oraz w1aBciwych dla kwalifikacji wyodrqbnionych w zawodzie.

5. MOZLIWOSCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI
W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAECENIA OKRESLONEGO
w KLASYFIKACJI ZAWODOW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
Absolwent szkoly ksztalcqcej w zawodzie operator urzqdzen przemyslu chemicznego po
potwierdzeniu kwalifikacji A. 6. Obsluga maszyn i urzqdzeliprzemyslu chemicznego moze
uzyskaC dyploni potwierdzajqcy kwalifikacje w zawodzie technik technologii chemicznej po
potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.56. Organizacja i kontrolowanieproces6w
technologicznych w przemyile chemicznym oraz uzyskaniu wyksztalcenia Bredniego.

819

6.PROPONOWANE EFEKTY KSZTALCENIA DLA PRAKTYKI ZAWODOWEJ
3 ) okreSla prawa i obowiqzki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy;
4) przewiduje zagrozenia dla zdrowia i zycia czlowieka oraz mienia i Srodowiska zwiqzane
z wykonywaniem zadan zawodowych;

5 ) okreSla zagrozenia zwiqzane z wyst~powanienxszkodlimych czynnik6w w Srodowisku
pracp;
1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadd;
3 ) przewiduje skutki podejmowanych dzialari;

4) jest otwarty na zmiany;
5 ) potrafi radziC sobie ze stresem:

6) aklualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnoSci zawodowe;
7) przestrzega tajemnicy zawodowe-j;
9) potrafi negocjowak wanlnki porozun~ieli:
10) wspcilpracuje w zespole.

(2)

przcstrzega zasczd. cksploatacji i konserat-acji rnas7i.yi1i usz~cizefi

I ) rozrtiknia rodzaje i olirejla tvlaSciwoSci n1aterial6w sti)sowanych w konstrultcji maszyn
i uszqd~efiprzemj shr chen~icznego;

2) rozpoznajc eletnenty konstrukcyjnc mas~yni urzqdzcli stosowar~ychw przernysle
chemicznyrn;

3) okreSla rodzzije, zastosownnie i warunki cksploatacji maszyn i urzqdzen pmcrnyslu
chemicznego;
je
zwiqzane z pitkotj aniem. ou~&o\?;zniem i przecho.tvyu atxiem
9) wy k o ~ ~ uczynnoSci
surowcciu-,pcjlprodi&tci\.r oraz produkt6\.r przemyslu chemicznego;

11) wykonuje czynnogci m i q a n c zkonserwacjq rnaszy-11i urzqdze6 oraz amxatury.
820

820

5 ) wykonuje analizy ruchowe i miqdzyoperacy~jne:

6) obsiuguje analizatory przemyslowe oraz przyrzqdy kontrolno-pomiarowe slosonia~e
w przemySle chernicznym;

7) obsfugu.jcpuemystowc automatttycz~leuklady rcgulacyjne stoso\tia~~c
w proccsach
technologicznych przemyslu chen~icznego;
8) dokumentuje przcbieg i wyni ki monitoringu proccsh\v~tecl~no
logicznych pr.zcrnyslu
chen~icznego.

LEGENDA:
l.(BHP). Bezpieczenstwo i higiena pracy.
2. (JOZ). Jezyk obcy ukierunkowany zawodowo
3. (KPS). Kompetencje personalne i spoleczne.

4. PKZ(A.d) UmiejetnoSci stanowiqce podbudowe do ksztalcenia w zawodach: operator
unqdzen pnemyslu chemicznego, technik technologii chemicznej
5. A.6. Obsluga maszyn i unqdzen przemyslu chemicznego

1. Nadzorowanie pracy maszyn i unqdzen stosowanych w przemyile chemicznym

2. Monitorowanie pnebiegu proces6w technologicznych przemyslu chemicznego

821
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OSRODEK DOKSZTALCANIA IDOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W SZCZECINIE

DOKUMENTACJA PEDAGOGICZNA
NA KURSY ZAWODOWE I- I1- I11 STOPNIA
W ZAWODZIE:

OPERATOR MASZYN W PRZEMYSLE
W~OKIENNICZYM

NR PROGRAMU 815204/ODiDZ/SZ/2012

SZCZECIN 2012 r.
823

Opracowano na podstawie:
-

rozporzqdzenia MEN z dnia 23 grudnia 2011 roku, w sprawie klasyfikacji zawodow
szkolnictwa zawodowego (Dz.U.2012 poz. 7 z dnia 3 stycznia 2012r)

-

rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie ramowych planow
nauczania w szkolach publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204 z dnia 22 lutego 2012r.)

- rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie podstawy programowej
ksztalcenia
w zawodach (Dz.U. 2012 poz. 184 z dnia 7 lutego 2012r.)

Dostosowany do potrzeb ksztatcenia mlodocianych pracownikow z teoretycznych
przedmiotbw zawodowych na kursach zawodowych stopnia I,11, I11w Oirodku
Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie w zawodzie OPERATOR MASZYN
w PRZEMYSLEW~OKIENNICZYCH
Nr programu: 8152041 ODiDZ I SZ / 2012

Wchodzi w iycie sukcesywnie z dniem 01 wtzeknia 2012 r.

,,Program powstal na podstawie przykladowego programu nauczania zamieszczonego
na stronie internetowej Krajowego OBrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i
Ustawicznej - htt~://www.koweziu.edu.~l~~.

824

PROGRAM NAUCZANIA
w zawodzie
Operator maszyn w przemySle wlbkienniczym 815204
Nr programu:

4401/SZ3,LZ4/MEN/1997.04.16/CEZ/2012

Wchodzi w zycie sukcesywnie z dniem 0 1 wrzeinia 20 12r
Opracowano w Centn~mEdukacji Zawodowej w Sieradzu zgodnie z rozporzqdzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej
ksztalcenia w zawodach w oparciu o program nauczania 4401/SZ3,LZ4/MEN/1997.04.16
dla zasadniczej szkolry zawodowej w zawodzie mechanik automatyki przemyslowej i
urzqdzen precyzyjnych
Celem ksztalcenia zawodowego jest przygotowanie uczqcych sie do iycia w warunkach wsp6kzesnego Swiata,
wykonywania pracy zawodowej i aktywnego f~lnkcjonowaniana zmieniajqcym sie rynku pracy.
Zadania szkoly i innych podmiot6w prowadzqcych ksztdcenie zawodowe oraz spos6b ich realizacji sq
uwarunkowane zmianami zachodzqcymi w otoczeniu gospodarczo-spdecznym, na kt6re wpiywajq
w szczeg6lnoSci: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesow gospodaruych i spdeunych, rosnqcy
udzial handlu miedzynarodowego, mobilnoS6 geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a t a k e
wzrost oczekiwan pracodawc6w w zakresie poziomu wiedzy i umiejetnoici pracownik6w.
W procesie ksztalcenia zawodowego waine jest integrowanie i korelowanie ksztalcenia og61nego i zawodowego,
w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie ksztalcenia og61neg0, z uwzglednieniem
niiszych etap6w edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy og61nej powiqzanej z wiedzq zawodowq przyczyni sie
do podniesienia poziomu umiejetnoSci zawodowych absolwent6w szka ksztalcqcych w zawodach, a tym samym
zapewni im moiliwoS6 sprostania wyzwaniom zmieniajgego sie rynku pracy.
W procesie ksztalcenia zawodowego sq podejmowane dzialania wspomagajqce rozw6j kaidego u u g e g o sie,
stosownie do jego potrzeb i moiliwoSci, ze szczegolnym uwzglednieniem indywidualnych Scieiek edukacji
i kariery, moiliwoSci podnoszenia poziomu wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania
przedwczesnemu koriczeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu ksztalcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartoSci na uczenie
sie przez cale iycie oraz mobilnoici edukacyjnej i zawodowej absolwent6w ma 4uiyC wyodrebnienie kwalifikacji
w ramach poszczeg6lnych zawod6w wpisanych do klasyfikacji zawod6w szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTACCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkdy ksztalcgej w zawodzie operator maszyn w przemySle wlokienniczym powinien by6
przygotowany do wykonywania nastepujqcych zadan zawodowych:
1) przygotowywania surowc6w i p6lprodukt6w do procesu wytwatzania i wykariczania wyrobdw wl6kienniczych;

2) obslugiwania maszyn i ~ltzqdzehdo wytwarzania i wykariczania wyrob6w wl6kienniczych;
3) wytwarzania i wykariczania wyrobow wl6kienniczych.

2. EFEKTY KSZTACCENIA
Do wykonywania wyiej wymienionych zadari zawodowych niezbedne jest osiqgniecie zakladanych efekt6w
ksztalcenia, na kt6re skladajq sie:
1) efekty ksztalcenia wsp6lne dla wszystkich zawod6w;
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(BHP). Bezpieczefistwo i higiena pracy
Uueri:
1) rozr6inia pojecia zwiqzane z bezpieczehstwem i higienq pracy, ochronq przeciwpoiarowq, ochronq Srodowiska
i ergonomiq

2) rozr6inia zadania i uprawnienia instytucji oraz sluib dzidajqcych w zakresie ochrony pracy i ochrony
Srodowiska w Polsce;
3) okreSla prawa i obowiqzki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy;
4) przewiduje zagroienia dla zdrowia i iycia czlowieka oraz mienia i Srodowiska zwiqzane z wykonywaniem zadali
zawodowych;
5) okreSla zagroienia zwiqzane z wystepowaniem szkodliwych uynnik6w w Srodowisku pracy;
6) okreSla skutki oddzialywania czynnik6w szkodliwych na organizm ulowieka;
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiqzujqcymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeristwa
i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej i ochrony Srodowiska;
8) stosuje Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadari zawodowych;
9) przestrzega zasad bezpieczeristwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce ochrony
przeciwpoiarowej i ochrony Srodowiska;
10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagroienia zdrowia
i iycia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzialalnoSci gospodaraej
Uczeri:
1) stosuje pojecia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczge ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa
podatkowego i prawa autorskiego;
3) stosuje przepisy prawa dotyczge prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej;
4) rozr6inia przedsiebiorstwa i instytucje wystepujqce w braniy i powiqzania miedzy nimi;
5) analizuje dzialania prowadzone przez przedsiebiorstwa funkcjonujge w braniy;
6) inicjuje wsp6lne przedsiewziecia z r6inymi przedsiebiorstwarni z braniy;
7) przygotowuje dokurnentacje niezbednq do uruchomienia i prowadzenia dzialalnoici gospodarczej;
8) prowadzi korespondencje zwiqzanq z prowadzeniem dzialalnoki gospodarczej;
9) obsluguje urzqdzenia biurowe oraz stosuje prograrny komputerowe wspornagajge prowadzenie dzialalnoSci
gospodarczej;
10) planuje i podejmuje dzialania marketingowe prowadzonej dzialalnoSci gospodaruej;
11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej.
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(JOZ). Jezyk obcy ukierunkowany zawodowo

Uczeri:
1) posluguje sie zasobern Srodkow jezykowych (leksykalnych, grarnatycznych, ortografiunych oraz fonetyanych),
umozliwiajqcych realizacje zadari zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotyczge wykonywania typowych czynno5ci zawodowych artykulowane powoli
i wyrainie, w standardowej odrnianie jezyka;
3) analizuje i interpretuje krotkie teksty pisernne dotyczqce wykonywania typowych czynnoici zawodowych;
4) forrnuluje krotkie i zrozurni&e wypowiedzi oraz teksty pisernne urnozliwiajqce kornunikowanie sie w Srodowisku
pracy;
5 ) korzysta z obcojezycznych irodel inforrnacji.

(KPS). Kompetencje personalne i spoleczne

Uczeri:
1) przestrzega zasad kultury i etyki;
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadari;
3) przewiduje skutki podejrnowanych dzialari;
4) jest otwatty na zrniany;
5) potrafi radzit sobie ze stresern;

6) aktualizuje wiedze i doskonali urniejetnoSci zawodowe;
7) przestrzega tajernnicy zawodowej;
8) potrafi ponosit odpowiedzialnoSC za podejrnowane dzialania;
9) potrafi negocjowat warunki porozurnieri;

10) wspapracuje w zespole.
2) efekty ksztalcenia wsp6lne dla zawod6w w rarnach obszaru adrninistracyjno-uslugowegostanowige
podbudowe do ksztalcenia w zawodzie lub grupie zawod6w PKZ(A.c);
PKZ(A.c) UmiejetnoLci stanowiqce podbudowe do ksztalcenia w zawodach: operator maszyn
w przemyLle wlbkienniczym, rgkodzielnik wyrobbw wlbkienniczych, technik wlbkienniuych
wyrobbw dekoracyjnych, technik wlbkiennik

Uczeri:
1) sporzqdza szkice i rysunki techniczne ueSci rnaszyn i urzqdzeri;
2) wykonuje kornpozycje kolorystyune oraz kornpozycje plaskie i przestrzenne z zastosowaniem technik
rysunkowych;
3) rozr6inia surowce, polprodukty i wyroby wl6kienniue;

827

4) charakteryzuje sposoby otrzymywania surowc6w, p6+produkt6w i wyrob6w wl6kienniuych;
5) rozr6znia parametry budowy wyrob6w wl6kienniczych;

6) charakteryzuje procesy wytwarzania wyrobdw wl6kienniczych;
7) klasyfikuje odpady powstale poduas wytwarzania wyrob6w wl6kienniczych;
8) odczytuje oznaczenia i symbole stosowane w rysunkach technicznych;

9) rozpoznaje maszyny i urzqdzenia wl6kienniue;
10) rozpoznaje czeici maszyn i urzqdzeri wl6kienniuych;
11) stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadali.
3) efekty ksztalcenia wlaiciwe dla kwalifikacji wyodrebnionych w zawodzie operator maszyn w przemyile
wl6kienniczym opisane w czeici 11:
A.4. Wytwarzanie wyrob6w wl6kienniczych
1.Obstugiwanie maszyn przygotowujqqch surowce i pdprodukty do wytwarzania wyrob6w
wl6kienniuych

Uczeli:
1) rozpoznaje systemy przedzenia surowc6w;
2) dobiera maszyny i urzqdzenia do przygotowywania surowc6w i paprodukt6w w procesie wytwarzania wyrob6w
wl6kienniczych;

3) okreila funkcje zespd.6~maszyn i urzqdzeri do przygotowywania surowc6w i p&produkt6w w procesie
wytwarzania wyrob6w wl6kienniuych;
4) wykonuje czynnoici zwiqzane z zasilaniem maszyn w surowce;
5) uruchamia maszyny i urzqdzenia oraz kontroluje ich prace;
6) reguluje parametry pracy maszyn i urzqdzeri;
7) ocenia jakoSt nawoj6w nitek;

8) rozpoznaje nieprawidlowoici wystepujqce podczas pracy maszyn i urzqdzeli;
9) posluguje sie instrukcjami obslugi wl6kienniczych maszyn przygotowawczych;
10) wykonuje czynnoici zwiqzane z czyszczeniem i konserwacjq maszyn i urzqdzeri przygotowawczych;
11) wykonuje czynnoici zwiqzane z odbiorem przetworzonych surowc6w;
12) ocenia jakoit przygotowanych surowc6w i pdIprodukt6w.

2. Obslugiwanie maszyn do wytwarzania liniowych wyrob6w wl6kienniuych
Uczeli:
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1) dobiera maszyny i urzqdzenia do wytwarzania liniowych wyrob6w wl6kienniczych;
2) posluguje sie instrukcjarni obslugi rnaszyn wytwarzajqcych liniowe wyroby wldkiennicze;
3) wykonuje czynnoici zwiqzane z zasilaniem rnaszyn w pdprodukty;
4) urucharnia rnaszyny i urzqdzenia do wytwarzania liniowych wyrob6w ~Mkienniczychoraz kontroluje ich prace;

5 ) reguluje pararnetiy pracy maszyn i urzqdzeh;
6) rozpoznaje nieprawidlowoici wystepujge w procesie wytwarzania liniowych wyrob6w wl6kienniczych;
7) rozpoznaje wady w wytworzonych liniowych wyrobach wl6kienniczych;
8) wykonuje czynno5ci zwiqzane z czyszczeniem i konserwacjq maszyn i urzqdzeh;

9) wykonuje czynnoSci zwiqzane z odbiorem wytworzonych liniowych wyrob6w wl6kienniuych;
10) ocenia jakoSC wykonanych liniowych wyrobow wl6kienniuych.
3. Obdugiwanie maszyn do wytwarzania plaskich wyrob6w wlbkienniuych

Uczeh:
1) dobiera rnaszyny i urzqdzenia do wytwarzania ptaskich wyrob6w wl6kienniczych;
2) posluguje sie instrukcjarni obslugi rnaszyn wytwarzajqcych ptaskie wyroby wldkiennicze;
3) wykonuje czynnoici zwiqzane z zasilaniem rnaszyn w paprodukty;
4) uruchamia rnaszyny i urzqdzenia do wytwarzania ptaskich wyrob6w wl6kienniczych oraz kontroluje ich prace;

5) reguluje pararnetiy pracy maszyn i urzqdzeh;
6) rozpoznaje nieprawidlowoici wystepujqce w procesie wytwarzania plaskich wyrob6w wl6kienniczych;
7) rozpoznaje wady w wytworzonych ptaskich wyrobach whjkienniczych;

8) wykonuje czynnoici zwiqzane z czyszczeniem i konserwacjq maszyn i urzqdzeh;
9) wykonuje czynnoici zwiqzane z odbiorern wytworzonych ptaskich wyrob6w wl6kienniczych;
10) ocenia jakoit wykonanych ptaskich wyrob6w wl6kienniuych.
A.5. Wykairczanie wyrob6w wlbkienniczych
1. Przygotowanie wyrob6w wl6kienniczych do procesu wykaliczania

Uczeh:
1) dobiera rnetody uszlachetniania wyrob6w wlokienniczych w zaleznoSci od ich przeznauenia;
2) wykonuje czynnoici zwiqzane z przygotowaniern wyrob6w wl6kienniczych do procesu wykahczania;

3) dobiera Srodki cherniczne stosowane w procesach przygotowania wyrob6w wl6kienniczych do wykahczania;
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4) przygotowuje Srodki cherniczne do zastosowania w procesach wykariczania wyrob6w wlokienniczych;

5) stosuje przepisy prawa i przestrzega zasad dotyuqcych stosowania i przechowywania Srodk6w cherniunych;
6) przygotowuje rnaszyny oraz zespoty rnaszyn i urzqdzeri do proces6w wykariczania wyrobow wlokienniczych;
7) posluguje sie instrukcjarni obslugi rnaszyn;
8) wykonuje czynnoSci zwiqzane z ayszczeniern i konserwacjq rnaszyn i urzqdzeri.

2. Obstugiwanie maszyn do wykanuania wyrobdw wtdkienniczych

1) dobiera rnaszyny i urzqdzenia do wykariczania wyrob6w wl6kienniuych;
2) dobiera techniki barwienia wyrob6w wl6kienniczych;
3) dozuje barwniki i Srodki cherniane zgodnie z recepturq;
4) wykonuje bielenie, barwienie i drukowanie wyrob6w zgodnie z wzorcarni;

5) kontroluje zgodnoSt: przebiegu procesu produkcyjnego z zalozeniarni technologiunyrni;
6) reguluje parametry pracy rnaszyn i urzqdzeli;
7) rozpoznaje nieprawidlowoSci wystepujge w procesie wykahczania wyrob6w wl6kienniczych;

8) posluguje sie instrukcjarni obslugi rnaszyn stosowanych w procesie wykariuania wyrob6w wlokienniczych;
9) wykonuje czynnoSci zwiqzane z odbiorern wykohuonych wyrob6w wlbkienniuych;
10) wykonuje czynnoSci zwiqzane z czyszueniern i konserwacjq rnaszyn i urzqdzeli;
11) ocenia jakoS6 wykonanych wyrobow wl6kienniuych.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAkCENIA W ZAWODZIE
Szkota podejrnujqca ksztalcenie w zawodzie operator rnaszyn w przernyile wl6kienniczyrn powinna posiadat
nastepujqce pornieszuenia dydaktyczne:
1) pracownie technologii wyrob6w w+6kienniuycht wyposazonq w: narzedzia porniarowe, takie jak: suwrniarke,
rnikrornetr, sprawdziany, wzorce chropowatoSci; rnodele rnaszyn i urzqdzeri stosowanych w przernySle
wl6kienniczymt cze5ci roboue rnaszyn w16kienniuycht artykuly techniune do rnaszyn wl6kienniuych, schernaty
kinernatyune i technologiczne rnaszyn wlokienniuych, dokurnentacje techniuno-technologicznewyrob6w
w16kienniczycht zestawy plaskich wyrob6w ~Mkienniczych,wzory splotow tkackich i dziewiarskich, norrny
dotyczqce rysunku techniunego rnaszynowego, poradniki z zakresu wlkiennidwa, katalogi rnaszyn i urzqdzeri
stosowanych w procesach wytwarzania i wykariczania wyrob6w wlokienniuych, instrukcje obdugi rnaszyn
i urzqdzeri stosowanych w przernySle wldkienniuyrn;
2) pracownie wlokienniug w kt6rej powinny by6 zorganizowane stanowiska badari surowc6w i wyrobbw
wlokienniuych (jedno stanowisko dla dw6ch uuni6w) wyposazone w: wage laboratoryjng rnikroskop
z oprzyrzqdowaniern do identyfikacji wlbkien, sprzet laboratoryjny, odczynniki cherniczne do identyfikacji wl6kien,
lupe tkack& ponadto pracownia powinna by6 wyposazona w przyrzqdy: zrywarke do przedzy i wyrob6w,
gruboSciornierz, urzqdzenie do badania rbwnowagi skretu przedzy, skrgtornierz, terrnosuszarke, psychrornetr,
motowidlo, przyrzqdy do aklirnatyzacji prbbek, eksykator, terrnornetr do porniaru ternperatury powietrza,
higrornetr, sprawdzian pasrnowy, katalogi surowcow wlokienniczych, p6tprodukt6w i wyrobow wlokienniuych
i barwnikbw, instrukcje obslugi aparatbw i urzqdzeri porniarowych oraz instrukcje wykonywania badari;
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3) warsztaty szkolne, w kt6rych powinny by6 zorganizowane nastepujqce stanowiska:
a) stanowiska wytwarzania wyrob6w wl6kienniczych nietkanych (jedno stanowisko dla trzech uuni6w)
wyposaione w: zesp6i rnaszyn rozluiniajqco-ouyszuajqcych do wl6kien, zgrzeblarki walkowe i pokrywkowe,
rozciqgarki grzebieniowe i walkowe, czesarki welniarskie i bawelniarskie, niedoprzedzarki, przedzarki, rnaszyny
rnodyfikujqce nitki: przewijarki, lqczniarki do nitek, skrecarki, rnaszyny do wytwarzania plaskich wlokienniczych
wyrobow nietkanych, surowiec wMkienniuy bawelniany, welniany, rnieszanki w postaci luinego wMkna lub
nawoj6w, p6lprodukty z r6inych surowc6w, przedze z wMkien naturalnych, chernicznych lub ich rnieszanek
o r6inej nurneracji oraz gary przedzalniue, artykuly techniczne do obslugi rnaszyn, rnotak, skretornierz, wage
kqtowq,
b) stanowiska wytwarzania wyrob6w tkanych (jedno stanowisko dla trzech uczni6w), wyposaione w: rnaszyny
przygotowujqce przedze do tkania, snowarke, klejarke, stojak do osn6w i tkanin oraz stojak do przewlekania
osn6w, wiqzarki osn6w, krosna tkackie, wybijarki wzornic, artykuly techniczne do krosien, przedze z wldkien
naturalnych i chernicznych o rdinych nurneracjach i na r6inych ksztaltach nawojbw,
c) stanowiska wytwarzania wyrob6w dzianych (jedno stanowisko dla trzech uczni6w), wyposaione w: rnaszyny
przygotowujqce przedze do dziania, szydelkarki plaskie, szydelkarki cylindryune, falowarki, rnaszyny osnowowe,
przedze z wl6kien naturalnych, chernicznych lub ich rnieszanki o r6inej nurneracji i na r6inych ksztaltach
nawoj6w oraz dziewiarskie narzedzia pornocnicze,
d) stanowiska proces6w wykahczalniczych (jedno stanowisko dla trzech uuni6w), wyposaione w: rnaszyny
i urzqdzenia do chernicznej obr6bki wl6kna luinego i wyrobdw wl6kienniczych; rnaszyny i urzqdzenia do
chernicznej obr6bki tkanin i dzianin, rnaszyny i urzqdzenia do drukowania wyrob6w w16kienniuycht urzqdzenia do
przygotowania farb drukarskich, urzqdzenia do rnagazynowania i rozprowadzania chernikali6w oraz surowce
i wyroby wl6kienniue;
ponadto warsztaty szkolne powinny by6 wyposaione w: wagi analityczne, terrnohigrograf oraz w6zki
transportowe, stojaki, pojernniki na wyroby w16kienniczet instrukcje obslugi rnaszyn, dokurnentacje techniunotechnologiczne plaskich i liniowych wyrob6w wlokienniuych, dokurnentacje rnagazynowe.
Ksztalcenie praktyczne rnoie odbywaC sic w: pracowniach i warsztatach szkolnych, plac6wkach ksztalcenia
praktyunego oraz podrniotach stanowiqcych potencjalne rniejsce zatrudnienia absolwent6w szk6l ksztakqcych
w zawodzie.
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4. PLAN NAUCZANIA
Kwalifikacje:

A.4. Wytwarzanie wyrob6w wlokienniczych
A.5. Wykahczanie wyrobow wlokienniczych
Uczen moze zdawak kwalifikacje A.4. po ukonczeniu kursow: pienvszego, drugiego i
trzeciego stopnia, po pienvszym semestrze klasy trzeciej.
Uczen moie zdawad kwalifikacjq A.5. po ukonczeniu kursow: pienvszego, drugiego i
trzeciego stopnia, pod koniec klasy trzeciej.
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PRZYGOTOWANIE DO WYTWARZANIA WYROBOW
WLOKIENNICZYCH
I stopien 64 godzin
1. Uprawa bawelny, hodowla owiec, zbidr bawelny
2. Rasy owiec, odziarnianie bawelny

3. Pranie welny potnej, rozluinianie i czyszczenie bawehy w zespole maszyn
4. Wytwarzanie wldkien chemicznych
5. Surowce wldkiennicze wedtug pochodzenia

6. Parametry technologiczne nitek
7. Charakterystyka wldkien naturalnych

8. Charakterystyka wldkien chemicznych
9. Klasyfikacja nitek

10. Klasyfikacja plaskich wyrobdw wldkienniczych
11. Podstawowe parametry tkanin, dzianin, wldknin, przqdzin
12. Sposoby wytwarzania tkanin, dzianin, wlbknin, przqdzin

I1 stopien 68 godzin
1. Kolo banv i skala banv, mieszanie banv
2. Metody wyznaczania wskainikdw jakoSciowych pdlproduktdw i produktdw
wldkienniczych

3. Temperatura i wilgotnoSC wzglqdna powietrza

4. Jednostki ukladu SI, Polskie Normy i normy braniowe
5. Podstawowe czqSci maszyn wldkienniczych i ich charakterystyka

6. Schemat technologiczny
7. Schematy kinetyczne maszyn wldkienniczych

8. Parametry budowy nitek
9. Metody wyznaczania podstawowych parametr6w nitek

10. Systemy przqdzenia, rodzaje maszyn

I11 stopien 52 godzin
1. Zesp6l maszyn rozluiniajqco- oczyszczajqcych do przerobu bawelny
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2. Proces zgrzeblenia wl6kien odcinkowych
3. Proces rozciqgania taSm z wl6kien odcinkowych

4. Proces przygotowania taSm do czesania
5. Proces czesania taSm

6. Przqdzenie na przqdzarkach obrqczkowych

7. Przqdzarki bezwrzecionowe - pneumechanicme
8. Obliczanie podstawowych parametr6w wl6kien i nitek

9. Proces przewijania, lqczenia, skrqcania nitek

10. Proces teksturowania jedwabiu

11. Proces snucia osn6w tkackich i dziewiarskich, klejenie osn6w
12. Zasady bhp i p.poz. w oddzialach przqdzalni i oddzialach przygotowujqcych nitki

Propozycje metod sprawdzania i oceniania edukacyjnych osiqgniqe uczni6w
Proces kontroli i oceny osiqgniq6 uczni6w powinien by6 realizowany zgodnie z kryteriami
ustalonymi na zajqciach poczqtkowych.
Sprawdzanie i ocenianie osiqgniqC uczni6w moze by6 dokonywane za pomocq
- sprawdzian6w ustnych i pisemnych
- test6w osiqgniq6 szkolnych
- obsenvacji pracy ucznidw podczas wykonywania zadah
UmiejqtnoSci intelektualne mogq by6 sprawdzane i oceniane za pomocq dyskusji kierowanej,
indywidualnych wypowiedzi uczni6w oraz ustnych sprawdzian6w wiedzy.
Nalezy zwracaC szczeg6lnq uwagq na umiejqtnoS6 zastosowania opanowanej wiedzy,
merytorycznqjakoSC wypowiedzi oraz poslugiwanie siq poprawnq terminologig
Podstawq do uzyskania przez uczni6w pozytywnych ocen jest poprawne wykonanie Cwiczeli,
sprawdzian6w i zadali testowych.
Wskazane jest systematyczile prowadzenie kontroli i oceny postqpdw uczni6w.
Umozliwia to korygowanie stosowanych metod nauczania oraz organizacyjnych form pracy
uczni6w. Proces sprawdzania i oceniania powinien by6 realizowany zgodnie z obowiqzujqcq
skalq ocen.

Literatura
Praca zbiorowa - ,,Materialoznawstwo wlbkiennicze dla ZSZ".
Malinowski L. - ,,Przqdzalnictwo bawelny dla ZSZ".
Chylewska B., Jackowski T., Kolaciliski T., Malinowski M. - Technologia przqdzy i
wl6knin"
Kamitiski R., Janke M. - ,,Przqdzalnictwo welny".
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WYTWARZANIE I WYKONCZENIE WYROBOW
WLOKIENNICZYCH
I stopien 72 godzin
1. Elementy i parametry budowy tkanin
2. Podzial splot6w, parametry splot6w tkackich

3. Sploty tkackie zasadnicze

4. Krajki tkanin
5. Podstawowe cechy i wlaSciwoSci tkanin

6. Charakterystyka asortyment6w tkanin
7. Proces powstawania tkaniny w kroSnie

8. PrzenoSniki wqtku
9. Tworzenie przesmyku

10. Wprowadzenie wqtku do przesmyku

1 1. Dobijanie wqtku do krawqdzi tkaniny
12. Zasilanie osnowq
13. Obieranie tkaniny
14. Artyku'ry techniczne do krosien
15. Zasady bhp i p.poi. w oddzialach tkanin

I1 stopien 68 godzin
1. Budowa i wlaSciwoSci dzianin
2. Elementy oczkotw6rcze maszyn dziewiarskich

3. Techniki dziania
4. Szydelkowarki
5. Falowarki
6. Osnowarki

7. Zasady bhp i p.poi. w oddzialach dziewiarni

8. Maszyny i urzqdzenia wchodzqce w skiad bielnika
9. Aparaty do banvienia wl6kien luinych i taSmy czesankowej.
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10. Aparaty wysokotemperaturowe

11. Aparaty do banvienia nitek w mostkach
12. Barwiarki panuowe, zwykle i ciSnieniowe
13. Barwiarki zwrotne, aparaty ciinieniowe do banvienia tkanin i dzianin w nawoju
14. Zespoly do banvienia pdlcislglego i ciqglego

I11 stopien 64 godziny
1. Opalarki
2. Merceryzarki
3. Urzqdzenia do spilSniania
4. Zestawy do bielenia w taSmie i w szerokoSci
5. Pralnice do wldkien luinych, tkanin i dzianin

6. Odsysarki

8. Suszarki
9. Parowniki

10. Drukarki filmowe i transferowe
11. Sanforyzarki, dekatyzarki, postrzygarki
12. Draparki, gladziarki, magle i prasy
13. Procesy wykoriczalnicze surowcdw i wyrob6w
14. Zasady bhp i p.poz. w oddzialach wykonad

Propozycje metod sprawdzania i oceniania edukacyjnych osiqgniqk uczniow
Proces kontroli i oceny osiqgniq6 uczni6w powinien by6 realizowany zgodnie z kryteriami
ustalonymi na zajqciach poczqtkowych.
Sprawdzanie i ocenianie osiqgniqC ucznidw moie by6 dokonywane za pomocq:
- sprawdzian6w ustnych i pisemnych
- testdw osiqgniqC szkolnych
- obserwacji pracy uczni6w podczas wykonywania zadan
UmiejqtnoSci intelektualne mogq by6 sprawdzane i oceniane za pomocq dyskusji kierowanej,
indywidualnych wypowiedzi uczni6w oraz ustnych sprawdzianow wiedzy.
Nalezy zwracaC szczeg6lnq uwage na umiejqtnoSC zastosowania opanowanej wiedzy,
merytorycznqjakoSC wypowiedzi oraz poslugiwanie siq poprawnq terminologiq.
Podstawq do uzyskania przez uczni6w pozytywnych ocen jest poprawne wykonanie Cwiczen,
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sprawdzianow i zadari testowych.
Wskazane jest systematyczne prowadzenie kontroli i oceny postqpow uczni6w.
Umozliwia to korygowanie stosowanych metod nauczania oraz organizacyjnych form pracy
uczni6w. Proces sprawdzania i oceniania powinien by6 realizowany zgodnie z obowiqzujqcq
skalq ocen.

Literatura
Dziamara M. - ,,Dziewiarstwo maszynowo - rqczne"
Frontczak I., Wnuk J. - ,,Tkactwo cz. 11"
Panek W., Turek K. - ,,Technologia tkactwa dla ZSZ"

PODSTAWY DZIALALNOSCI ZAWODOWEJ
I11 stopien 16 godzin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Podstawowe poj qcia gospodarki rynkowej .
Dokumenty dotyczqce zatrudnienia.
Metody i wskazowki aktywnego poszukiwania pracy.
Podejmowanie i prowadzenie dzialalnoici gospodarczej.
Prawa i obowiqzki pracownika i pracodawcy.
Przedsiqbiorstwa i ich znaczenie na rynku ekonomicznym.
Zasady fimkcjonowania przedsiqbiorstw.
Wsp6lne przedsiqwziqcia z r6inymi firrnami z braniy.
Marketing w firmie.

Propozycje metod sprawdzania i oceniania edukacyjnych osiqgniqk uczni6w
Sprawdzanie osiqgniqC ucznia powinno odbywaC siq na podstawie ustalonych kryteri6w.
Ocena osiqgniqC szkolnych powinna aktywizowad i mobilizowaC do pracy
zarowno ucznia, jak i nauczyciela.
Proces oceniania powinien obejmowat:
- diagnozq stanu wiadomoici i umiejqtnoici uczni6w pod kqtem zalozonych celow
ksztdcenia oraz rozpoznawanie trudnoici w osizganiu zaloionych celdw ksztalcenia,
- sprawdzanie wiadomoici i uniiejqtnoici ucnia po zrealizowaniu treici ksztalcenia.
W trakcie realizacji programu nauczania nalezy dokonywak oceny osiqgniqC uczni6w
na podstawie: ustnych sprawdzianow, pisemnych sprawdzianow, obsenvacji ucznia podczas
wykonywania Cwiczen.
W ocenie osizgniqC ucznia nalezy uwzglqdnit wyniki sprawdzian6w oraz poziom wykonania
Cwiczen. Ocenianie osiqgniqC ucniow powinno by6 dokonywane zgodnie z obowiqzujqcq
skalq ocen.

Literatura
Buczynska T. - ,,Podstawy przedsiqbiorczoici. Podrqcznik". Wydawnictwo szkolne
PWN 2003
Mikina A., Sienna M. - ,,PrzedsiqbiorczoiC - podrqcznik dla szkol zasadniczych". WSiP 2003
Mierzejewska-Majcherek J. - ,,PrzedsiqbiorczoiC na co dzieli" - Wydawnictwo REA
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JQZYK OBCY ZAWODOWY
I11 stopien 4 godziny
1. Posluguje siq zasobem Srodk6w jqzykowych (leksykalnych, grarnatycznych,
ortograficmych oraz fonetycmych), urnozliwiaj~cychrealizacjq zadan zawodowych.
2. Interpretuje wypowiedzi dotyczqce wykonywania typowych czynnoSci zawodowych
artykulowane powoli i wyrainie, w standardowej odmianie jqzyka.
3. Analizuje i interpretuje kr6tkie teksty pisemne dotyczqce wykonywania typowych
czynnoSci zawodowych.
4. Forrnuluje kr6tkie i uozumiale wypowiedzi oraz teksty pisemne ~unozliwia.jqce
komunikowanie siq w Srodowisku pracy.
5. Korzysta z obcojqzycznych ir6del inforrnacji.

5. MOZLIWOSCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI
w ZAWODACHw RAMACH OBSZARU KSZTA~CENIA OKRESLONEGO
w KLASYFIKACJI ZAWODOW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
Absolwent szkoly ksztalcqcej w zawodzie operator maszyn w przemyile wl6kienniczym po
potwierdzeniu kwalifikacji A. 4. Wytwarzanie wyrobdw widkienniczych i A.5. Wykanczanie
wyrobdw widkienniczych moze uzyskak dyplom potwierdzajqcy kwalifikacje w zawodzie
technik wl6kieimik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.41. Organizacja
i nadzorowanie procesdw wytwarzania wyrobdw ~Mkienniczychoraz uzyskaniu
wyksztalcenia Sredniego.
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ZESPOL SZKOL RZEMIESLNICZYCH
OSRODEK DOKSZTALCANIA IDOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W SZCZECINIE

DOKUMENTACJA PEDAGOGICZNA
NA KURSY ZAWODOWE I- I1 - I11 STOPNIA
W ZAWODZIE:

OPERATOR MASZYN I U R Z ~ D Z E N
PRZEMYSLU SPOZYWCZEGO

NR PROGRAMU 816003/ODiDZ/SZ/2012

SZCZECIN 2012 r.
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Opracowano na podstawie:
-

rozporzqdzenia MEN z dnia 23 grudnia 2011 roku, w sprawie klasyfikacji zawod6w
szkolnictwa zawodowego (Dz.U.2012 poz. 7 z dnia 3 stycznia 2012r)

- rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie ramowych plan6w
nauczania w szkolach publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204 z dnia 22 lutego 2012r.)
- rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, yv sprawie podstawy programowej
ksztalcenia
w zawodach (Dz.U. 2012 poz. 184 z dnia 7 lutego 2012r.)

Dostosowany do potrzeb ksztalcenia mlodocianych pracownik6w z teoretycznych
przedmiotow zawodowych na kursach zawodowych stopnia I,11, I11w OSrodku
Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie w zawodzie OPERATOR MASZYN
IU ~ D Z E PRZEMYSkU
N
SPOZYWCZEGO
Nr programu: 8160031 ODiDZ I SZ / 2012

Wchodzi w wiycie sukcesywnie r dniem 01 wnednia 2012 r.

,,Program powstal na podstawie przykladowego programu nauczania zamieszczonego
na stronie internetowej Krajowego Oirodka Wspierania Edukacji Zawodowej i
Ustawicznej - htt~://www.koweziu.edu.pl".
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Program nauczania realizowany
w OBrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego
w zawodzie

Operator maszyn i urzpdzen przemyslu spozywczego 816003

Nr programu:

8 1 6 0 0 3 / 8 2 7 [ 0 1 ] / ~ SP/MEN/2006.10.16/
~~,
ZG/2010/ZSiPKZ/2012

przedmiot6w zawodowych realizowanych w OSrodku Doksztalcania i Doskonalenia
Zawodowego opracowany w oparciu o program nauczania dla Zasadiiiczej Szkoly
Zawodowej nr programu

opracowany przez nauczycieli Zespolu Szk6l i Plac6wek Ksztalcenia Zawodowego
Zielonej Gorze
Typ programu - turnusy zawodowe
Rodzaj programy - liniowy
Autorzy programu - mgr ini. Leszek Jastrubczak
- mgr inz. Mariola Kostrzewska
- mgr inz. Artur SzczeSniak
- mgr inz. Jan Korsak

w

Wchodzi w iycie sukcesywnie z dniem 01 wrzeinia 2012r.
Opracowano w OSrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szk61
i Placowek Ksztalcenia Zawodowego w Zielonej G6rze zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej ksztalcenia
w zawodach w oparciu o program nauczania programu 827[01]/ZSZ, SP/MEN/2006.10.16
dla zasadniczej szkoly zawodowej w zawodzie operator przemyslu spozywczego.

Celem ksztalcenia zawodowego jest przygotowanie ucza,cych siq do zycia w warunkach
wspolczesnego Swiata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na
zmieniajqcym siq rynku pracy.
Zadania szkoly i innych podmiot6w prowadzqcych ksztalcenie zawodowe oraz spos6b ich
realizacji sq uwarunkowane zmianami zachodzqcymi w otoczeniu gospodarczo-spolecznym,
na ktore wplywaja, w szczeg~lnoSci: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja
proces6w gospodarczych i spolecznych, rosnqcy udzial handlu miqdzynarodowego,
mobilnoSC geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a takze wzrost oczekiwan
pracodawc6w w zakresie poziomu wiedzy i umiejqtnoici pracownik6w.
,,

W procesie ksztalcenia zawodowego waine jest integrowanie i korelowanie ksztalcenia
og6lnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie
ksztalcenia og6lneg0, z uwzglqdnieniem nizszych etap6w edukacyjnych. Odpowiedni poziom
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wiedzy ogolnej powiqzanej z wiedzq zawodowq przyczyni siq do podniesienia poziomu
urniejqtnoSci zawodowych absolwentow szkol ksztalcqcych w zawodach, a tym sarnyrn
zapewni im mozliwoSC sprostania wyzwaniom imieniajqcego siq rynku pracy.

W procesie ksztalcenia zawodowego sq podejmowane dzialania wspomagajqce romoj
kaidego uczqcego siq, stosowiie do jego potrzeb i mozliwoSci, ze szczegolnym
uwzglqdnieniem indywidualnych Scieiek edukacji i kariery, mozliwoSci podnoszenia
poziomu wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu
konczeniu nauki.
Elastycznemu reagowaniu systemu ksztalcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego
otwartoici na uczenie siq przez cale iycie oraz mobilnogci edukacyjnej i zawodowej
absolwentow ma sluzyC wyodrqbnienie kwalifikacji w ramach poszczegolnych zawodow
wpisanych do klasyfikacji zawodow szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTALCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoly ksztalcqcej w zawodzie operator maszyn i urzqdzen przemyslu
spozywczego powinien by6 przygotowany do wykonywania nastqpujqcych zadan
zawodowych:
1) przygotowywania surowcow do produkcji wyrobow spozywczych z wykorzystaniem
maszyn i urzqdzen;
2) wytwarzania polprodukt6w i wyrobow gotowych z zastosowaniem maszyn i urzqdzen;

3) obslugiwania maszyn i urzqdzen stosowanych do produkcji wyrobow spozywczych;

4) magazynowania wyrobow gotowych zwykorzystaniem urzqdzen magazynowych
i Srodkow transportu wewnqtrznego.
2. EFEKTY KSZTALCENIA
Do wykonywania wyzej wymienionych zadsui zawodowych niezbqdne jest osislgniqcie
zakladanych efektow ksztalcenia, na ktdre skladajq siq:
1) efekty ksztalcenia wsp6lne dla wszystkich zawodow;

(BHP). Bezpieczenstwo i higiena pracy

1) rozroinia pojqcia zwiqane z bezpieczenstwem i higienq pracy, ochronq przeciwpoiarowa,
ochronq Srodowiska i ergononiia;
2) rozroinia zadania i uprawiienia instytucji oraz sluzb dzialajqcych w zakresie ochrony
pracy i ochrony Srodowiska w Polsce;

3) okreSla prawa i obowizgki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy;
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4) przewiduje zagrozenia dla zdrowia i zycia czlowieka oraz mienia i Srodowiska zwiqzane
z wykonywaniem zadah zawodowych;
5) okreSla zagrozenia zwiqzane z wystqpowaniem szkodliwych czynnik6w w Srodowisku
pracy;
6) okreSla skutki oddzialywania czynnikow szkodliwych na organizm czlowieka;

7) organizuje stanowisko pracy zgodiiie z obowiqzujqcymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczefistwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska
8) stosuje Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania z a d d
zawodowych;
9) przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce
ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;
10) udziela pienvszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrozenia zdrowia i zycia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzialalnoici gospodarczej
Uczen:
1) stosuje pojqcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczqce ochrony danych osobowych oraz
przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
3) stosuje przepisy prawa dotyczqce prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej;

4) rozrbznia przedsiqbiorstwa i instytucje wystqpujqce w branzy i powiqzania miqdzy nimi;
5) analizuje dzialania prowadzone przez przedsiqbiorstwa funkcjonujqce w braniy;

6 ) inicjuje wsp6lne przedsiqwziqcia z roinymi przedsiqbiorstwanii z branzy;
7) przygotowuje dokumentacjq niezbqdnq do uruchomienia i prowadzenia dzialalnoici
gospodarczej;
8) prowadzi korespondencjq zwiqzanq z prowadzeniem dzialalnoici gospodarczej ;
9) obsluguje urzqdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagajqce
prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej;
10) planuje i podejmuje dzialania marketingowe prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej;
11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzialalnoici gospodarczej ,
(JOZ). Jqzyk obcy ukierunkowany zawodowo
Uczen:
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1) posluguje siq zasobem Srodkow jqzykowych (leksykalnych, gramatycznych,
ortograficznych oraz fonetycznych), umozliwiajqcych realizacjq zadan zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotycqce wykonywania typowych czynnoSci zawodowych
artykulowane powoli i wyrainie, w standardowej odmianie jezyka;
3) analizuje i interpretuje kr6tkie teksty pisernne dotyczqce wykonywania typowych
czynnogci zawodowych;

4) formuluje kr6tkie inommiale wypowiedzi oraz teksty pisemne umozliwiajqce
komunikowanie sie w Srodowisku pracy;
5) korzysta z obcojqzycznych ir6del informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i spoleczne

1) przestrzega zasad kultury i etyki;
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadan;

3) przewiduje skutki podejmowanych dzialan;
4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radzid sobie ze stresem;
6) aktualizuje wiedze i doskonali umiejqtnogci zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
8) potrafi ponosid odpowiedzialnoSd za podejmowane dzialania;
9) potrafi negocjowad warunki porozumien;

10) wsp6ipracuje w zespole.
Powyisze efekty KPS realizowane sa na kaidv przedmiocie obowiazkowym.

2) efekty ksztalcenia wsp6lne dla zawod6w w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego,
stanowiqce podbudowq do ksztalcenia w zawodzie lub grupie zawod6w PKZ(T.b);
2) efekty ksztalcenia wsp6lne dla zawod6w w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego,
stanowiqce podbudowe do ksztalcenia w zawodzie lub grupie zawod6w PKZ(T.b);
PKZ(T.b) UmiejetnoSci stanowiqce podbudowe do ksztalcenia w zawodach: operator
maszyn i urzqdzen przemyslu spoiywczego, piekarz, cukiernik, wedliniarz, technik
technologii iywnoSci, technik przetwbrstwa mleczarskiego
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1) stosuje przepisy prawa dotyczqce produkcji wyrob6w spoiywczych;
2) okreSla wart056 odzywczq produkt6w spozywczych;
3) wyjaSnia role drobnoustroj6w w produkcji wyrob6w spoiywczych;
4) charakteryzuje zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne zachodzqce
podczas produkcji i przechowywania wyrobdw spozywczych;
5) rozr6znia metody utrwalania iywnoSci i okreSla ich wplyw na jakoSC i tnvaloSC wyrob6w
spoiywczych;
6) interpretuje rysunki techniczne i schematy maszyn i urzqdzen stosowanych w produkcji
wyrob6w spozywczych;

7) row6znia czeSci oraz zespoly maszyn i urzqdzen;
8) rozr62nia maszyny i urzqdzenia stosowane w produkcji wyrob6w spoiywczych;
9) posluguje siq instrukcjanii obslugi maszyn stosowanych w produkcji oraz dokumentacjq
technologiczna;
10) rozpoznaje iiistalacje techniczne stosowane w zakladach przetwbrstwa spozywczego;
1 1 ) rozpoznaje urzqdzenia do uzdatniania wody, oczyszczania Sciek6w i powietrza oraz
urzqdzenia energetyczne;

12) posluguje siq
spozywczym;PNZ

aparaturq

kontrolno-pomiarowq

stosowanq

wprzetw6rstwie

13) okreSla zagroienia dla Srodowiska zwiqzane z przemyslowym przetw6rstwem zywnoSci
i sposoby zapobiegania tym zagrozeniom;
14) identyfikuje zagrozenia bezpieczenstwa zywnoSci i monitoruje krytyczne punkty kontroli
w procesach produkcji oraz podejmuje dzialania korygujqce zgodnie z zasadami GHP (ang.
Good Hygiene Practice), zasadami GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i systemem
HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point);

1 5 ) stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadah.
3) efekty ksztalcenia wlaSciwe dla kwalifikacji wyodrebnionej w zawodzie operator maszyn
i urzqdzen przemyslu spozywczego opisane w czqSci 11:

T.2. Produkcja wyrobhw spoiywczych z wykorzystaniem maszyn i urzqdzen
1. Przygotowywanie surowcbw, dodatkbw do iywnoici i materialbw pomocniczych
Uczen:

1) dobiera surowce, dodatki do iywnoSci i materialy pomocnicze do produkcji wyrob6w
spoiywczych;

845

2) przeprowadza ocenq organoleptycznq surowc6w, dodatk6w do zywiioSci i material6w
pomocniczych;
3 ) wykonuje czynnoici zwiqzane z przygotowywaniem surowcow, dodatkow do zywnoSci
i materialow pomocniczych;
4 ) uzytkuje maszyny i urzqdzenia stosowane do przygotowywania surowc6w, dodatkow do
iywnoSci i material6w pomocniczych;
5) dokumentuje przebieg pracy maszyn i urzqdzen zgodnie z procedurami systemu HACCP
(ang. Hazard Analysis and Critical Control Point) w przemySle spozywczym.

2. Prowadzenie proces6w produkcji wyrob6w spoiywczych
Uczen:

1) rozr6inia technologie produkcji wyrob6w spoiywczych;
2) dobiera parametry technologiczne do produkcji wyrob6w spoiywczych;
3) posluguje siq dokumentacjq technologicznq dotyczqcqprodukcji wyrob6w spoiywczych;
4 ) wykonuje czynnoSci zwiqzane zprowadzeniem
spoiywczych;

procesow

produkcji wyrob6w

5) uiytkuje maszyny i urzqdzenia stosowane w produkcji wyrob6w spozywczych;
6) przeprowadza ocenq organoleptycznq p6lprodukt6w
w poszczeg6lnych fazach procesu technologicznego;

iwyrob6w

gotowych

7) prowadzi procesy technologiczne z zachowaniem Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej
GMP (ang. Good Manufacturing Practice), Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good
Hygiene Practice) oraz systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control
Point).PNZ
3. Magazynowanie wyrob6w gotowych i przygotowanie ich do wysylki

Uczen:

1) okreSla warunki magazynowania wyrob6w gotowych;

2) wykonuje czynnoici zwiqzane z magazynowaniem wyrob6w gotowych;
3) wykonuje czynnoSci zwiqzane z ekspedycja, wyrob6w gotowych;

4) uiytkuje Srodki transportu wewnqtrznego;
5) przestrzega Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjiiej GMP (ang. Good Manufacturing
Practice), Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice) oraz systemu
HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point) podczas magazynowania
wyrobbw gotowych i przygotowania ich do wysylki.PNZ
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Symbol cyfrowy : 8 16003
Kwalifikacia :Kl. Produkcia wvrobo'w spoivwczvch z wvkormstaniem masmn
i urzltdzeri- enamin potwierdzailtcv kwalifikacie planowanv iest pod koniec trzecieao roku
nauki
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ZESPOL SZKOL RZEMIESLNICZYCH

OSRODEK DOKSZTALCANIA IDOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W SZCZECINIE

DOKUMENTACJA PEDAGOGICZNA
NA KURSY ZAWODOWE I- I1 - I11 STOPNIA
W ZAWODZIE:

OPERATOR U R Z ~ D Z E NPRZEMYSLU
CERAMICZNEGO

NR PROGRAMU 818115/ODiDZ/SZ/2012

SZCZECIN 2012 r.
849

Opracowano na podstawie:
- rozporzqdzenia MEN z dnia 23 grudnia 2011 roku, w sprawie klasyfikacji zawodow
szkolnictwa zawodowego (Dz.U.2012 poz. 7 z dnia 3 stycznia 2012r)
-

rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie ramowych planow
nauczania w szkolach publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204 z dnia 22 lutego 2012r.)

- rozporzqdzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie podstawy programowej
ksztalcenia
w zawodach (Dz.U. 2012 poz. 184 z dnia 7 lutego 2012r.)

Dostosowany do potrzeb ksztalcenia mlodocianych pracownikow z teoretycznych
przedmiot6w zawodowych na kursach zawodowych stopnia I,11, I11w OSrodku
Doksztatcania i Doskonalenia Zawodowego w Szuecinie w zawodzie OPERATOR
URZ~DZENPRZEMYS~UCERAMICZNEGO
Nr programu: 8181151 ODiDZ I SZ I 2012
Wchodzi w iycie sukcesywnie z dniem 01 wtzes'nia 2012 r.

,,Program powstal na podstawie przykladowego programu nauczania zamieszczonego
na stronie internetowej Krajowego OSrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i
Ustawicznej - http://www.koweziu.edu.pl".
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Program nauczania realizowany
w OSrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego
w zawodzie

OPERATOR U R Z ~ D Z E NPRZEMYSEU CERAMICZNEGO 8181 15
Nr programu:

813[01]/SZ,LZ/MEN/2000.01.24/ZSP1Wa/2012

przedmiotbw zawodowych realizowanych w OSrodku Doksztalcania iDoskonalenia
Zawodowego opracowany w oparciu o program nauczania dla Zasadniczej Szkoly
Zawodowej nr programu

opracowany przez nauczycieli Zespolu Szkbl Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wqgrowcu
Typ programu - tumusy zawodowe
Rodzaj programy - l i n i o w y
Autorzy programu - mgr Maciej Bejnarowicz

Wchodzi w iycie sukcesywnie z dniem 01 wrzeinia 2012r.
Opracowano w OSrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkbl
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wagrowcu zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej ksztalcenia w
zawodach w oparciu o program nauczania programu 813[01]/SZ,LZ/MEN/2000.01.24
dla zasadniczej szkoly zawodowej w zawodzie operator urzqdzeli przemyslu
ceramicznego
Celem ksztatcenia zawodowego jest przygotowanie uczqcych sic do iycia w warunkach wspolczesnego
Gwiata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniajqcym siq rynku pracy.
Zadania szkojy i innych podmiotow prowadzqcych ksztalcenie zawodowe oraz spos6b ich realizacji sq
uwar~~nkowane
zmianami zachodzqcymi w otoczeniu gospodarczo-spolecznym, na ktore wp+ywajq
w szczegolnoici: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesow gospodarczych
i spolecznych, rosnqcy udzial handlu miqdzynarodowego, mobilnoid geograficzna i zawodowa, nowe
techniki i technologie, a takze wzrost oczekiwali pracodawcow w zakresie poziomu wiedzy
i umiejqtnoici pracownikow.
W procesie ksztalcenia zawodowego wazne jest integrowanie i korelowanie ksztatcenia og6lnego
i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie ksztalcenia
og6lneg0, z uwzglqdnieniem niiszych etapow edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogolnej
powiqzanej z wiedzq zawodowq przyczyni siq do podniesienia poziomu umiejqtnoici zawodowych
absolwentow szkol ksztatcqcych w zawodach, a tym samym zapewni im mozliwo5d sprostania
wyzwaniom zmieniajqcego siq rynku pracy.
W procesie ksztalcenia zawodowego sq podejmowane dzialania wspomagajqce rozwoj kazdego
uczqcego siq, stosownie do jego potrzeb i mozliwoici, ze szczegolnym uwzglqdnieniem indywidualnych
Sciezek edukacji i kariery, moiliwoGci podnoszenia poziomu wyksztatcenia i kwalifikacji zawodowych
oraz zapobiegania przedwczesnemu koliczeniu nauki.
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Elastycznemu reagowaniu systemu ksztatcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartoici
na uczenie sie przez cate iycie oraz mobilnoSci edukacyjnej i zawodowej absolwentow ma stuiyC
wyodrqbnienie kwalifikacji w ramach poszczeg6lnych zawodow wpisanych do klasyfikacji zawodow
szkolnictwa zawodowego.
1. CELE KSZTAkCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoly ksztatcqcej w zawodzie operator urzqdzeh przemyslru ceramicznego powinien by6
przygotowany do wykonywania nastqpujqcych zadari zawodowych:
1) obstugiwania maszyn i urzqdzen do przygotowania surowcow i mas ceramicznych;

2) obstugiwania maszyn i urzqdzen do formowania, wykahczania i zdobienia potfabrykatdjw
ceramicznych;
3) formowania, wykariczania i zdobienia rqcznego potfabrykatow ceramicznych;
4) obslugiwania suszarn oraz piecow do wypalania surowcow i p6lfabrykat6w ceramicznych.

2. EFEKTY KSZTAtCENIA
Do wykonywania wyiej wymienionych zadari zawodowych niezbqdne jest osiqgniqcie zaktadanych
efektdw ksztalcenia, na kt6re sklradajq siq:
1) efekty ksztatcenia wspolne dla wszystkich zawodbw;

(BHP). Bezpieczehstwo i higiena pracy

Uczeh:
1) rozroznia pojqcia zwiqzane z bezpieczeristwem i higienq pracy, ochronq przeciwpoiarowq, ochronq
Srodowiska i ergonomiq
2) rozroznia zadania i uprawnienia instytucji oraz stuzb dziatajqcych w zakresie ochrony pracy
i ochrony Srodowiska w Polsce;
3) okreila prawa i obowiqzki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy;
4) przewiduje zagrozenia dla zdrowia i zycia cztowieka oraz mienia i Srodowiska zwigane
z wykonywaniem zadaii zawodowych;

5) okreila zagrozenia zwiqzane z wystepowaniem szkodliwych tzynnikow w Srodowisku pracy;

6) okreSla skutki oddzialywania czynnikow szkodliwych na organizm cztowieka;
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiqzujqcymi wymaganiami ergonomii, przepisami
bezpieczehstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;

8) stosuje Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadari zawodowych;
9) przestrzega zasad bezpieczehstwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczqce ochrony
przeciwpozarowej i ochrony Sradowiska;
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10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrozenia
zdrowia i zycia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzia+alnoScigospodarczej

1) stosuje pojecia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczqce ochrony danych osobowych oraz przepisy
prawa podatkowego i prawa autorskiego;
3) stosuje przepisy prawa dotyczqce prowadzenia dzialalnoici gospodarczej;

4) rozroznia przedsiqbiorstwa i instytucje wystqpujqce w bran* i powiqzania miqdzy nimi;

5) analizuje dzialania prowadzone przez przedsiqbiorstwa funkcjonujqce w branzy;
6) inicjuje wspolne przedsiqwzigcia z roznymi przedsigbiorstwamiz braniy;
7) przygotowuje dokumentacjq niezbqdnq do uruchomienia i prowadzenia dzialalnoici gospodarczej;

8) prowadzi korespondencjg zwiqzanq z prowadzeniem dziatalnoici gospodarczej;
9) obsluguje urzqdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagajqce prowadzenie
dzialalnoici gospodarczej;

10) planuje i podejmuje dzialania marketingowe prowadzonej dzialalnoici gospodarczej;
11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzia'ralnoici gospodarczej.

(JOZ).Jezyk obcy ukierunkowany zawodowo
Uczen:

1) posliuguje siq zasobem irodkow jqzykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz
fonetycznych), umozliwiajqcych realizacjq zadari zawodowych;
2) interpretuje wypowiedzi dotyczqce wykonywania typowych czynnoici zawodowych artykuliowane
powoli i wyrainie, w standardowej odmianie jqzyka;

3) analizuje i interpretuje krotkie teksty pisemne dotyczqce wykonywania typowych czynnoici
zawodowych;
4) formuluje krotkie i zrozumiaje wypowiedzi oraz teksty pisemne umozliwiajqce komunikowanie sig
w irodowisku pracy;

5) korzysta z obcojqzycznych irbdel informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i spoJeczne
Uczeri:

1) pnestrzega zasad kultury i etyki;
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2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadah;
3) przewiduje skutki podejmowanych dziatah;
4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radzid sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedzq i doskonali umiejqtnoici zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
8) potrafi ponosik odpowiedzialnoid za podejmowane dzialania;
9) potrafi negocjowai warunki porozumien;

10) wspolpracuje w zespole.
2) efekty ksztafcenia wspolne dla zawodow w ramach obszaru administracyjno-usfugowego,
stanowiqce podbudowe do ksztalcenia w zawodzie lub grupie zawodow PKZ(A.b);

PKZ(A.b) Umiejetnosci stanowiqce podbudowe do ksztalcenia w zawodach: operator
urzqdzen pnemyslu ceramicznego, technik technologii ceramicznej

1) sporzqdza szkice i rysunki techniczne czeici maszyn i urzqdzen;

2) interpretuje schematy technologiczne;
3) klasyfikuje surowce ceramiczne;
4) rozr6znia surowce ceramiczne i okre5la ich wtaiciwoici oraz zastosowanie;

5) odczytuje wskazan ia przyrzqdow pomiarowych;
6) rozroznia systemy i elementy ukladbw automatyki;

7) okreila wlaiciwo5ci materiafow konstrukcyjnych;
8) rozroinia maszyny i urzqdzenia stosowane w przemyile ceramicznym;
9) postuguje siq dokumentacjq technicznq i technologicznq oraz instrukcjami obsfugi i konserwacji
maszyn i urzqdzen;

10) stosuje programy komputerowe wspomagajqce wykonywanie zadari.
3) efekty ksztatcenia w'raiciwe dla kwalifikacji wyodrqbnionych w zawodzie operator urzqdzei
przernyslu ceramicznego o pisane w czqici 11:
A.2. Przygotowywanie surowcow i mas ceramicznych

1. Obsluga maszyn i urzqdzeri do rozdrabniania i sortowania surowcow ceramicznych
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1) dobiera maszyny i urzqdzenia do rozdrabniania i sortowania surowc6w ceramicznych;
2) okreila parametry technologiczne procesu rozdrabniania i sortowania surowcow ceramicznych;
3) rozdrabnia surowce ceramiczne;
4) sortuje surowce cerarr~icznewedtug okreilonych kryteriow;

5) wykonuje czynnoici zwiqzane z obstugq i konserwacjq maszyn i urzqdzen do rozdrabniania
i sortowania surowcow ceramicznych;
6) kontroluje parametry technologiczne rozdrabnianych i sortowanych surowc6w ceramicznych;

7) dokonuje biezqcej konserwacji urzqdzeri transportu wewnetrznego;

8) rozpoznaje i usuwa usterki w maszynach i urzqdzeniach do rozdrabniania i sortowania;
9) okreila zagrozenia zwiqzane z obslugq urzqdzeri do rozdrabniania i sortowania surowcow
ceramicznych.

2. ObsCuga maszyn i urzqdzen do dozowania oraz mieszania surowcow i mas
ceramicznych
Uczeri:
1) rozroinia rodzaje mas oraz szkliw ceramicznych;

2) dobiera maszyny i urzqdzenia do dozowania oraz mieszania surowc6w i mas ceramicznych;
3) odmierza objqtoiciowo i wagowo surowce i masy ceramiczne;
4) sporzqdza lejne, plastyczne i sypkie masy ceramiczne na podstawie receptur i instrukcji
technologicznych;

5) sporzqdza szkliwa ceramiczne na podstawie receptur i instrukcji technologicznych;
6) kontroluje parametry technologiczne mas i szkliw ceramicznych;
7) wykonuje czynnoici zwiqzane z obslugq i konserwacjq maszyn i urzqdzeri do dozowania oraz
mieszania surowcow i mas ceramicznych;

8) rozpoznaje i usuwa usterki w maszynach i urzqdzeniach uiywanych do dozowania oraz mieszania
surowcow i mas ceramicznych.
3. Obsluga suszarh i piecow do przygotowania surowcow ceramicznych

Uczeri:
1) rozpoznaje rodzaje suszarn do suszenia surowcow ceramicznych;
2) okreila parametry procesu suszenia surowc6w ceramicznych;
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3) wykonuje prace zwiqzane z suszeniem surowcow ceramicznych;
4) rozpoznaje rodzaje piecow do wypalania surowcow ceramicznych;

5) okreila parametry procesu wypalania surowc6w ceramicznych;
6) wykonuje prace zwiqzane z wypalaniem surowcow ceramicznych;

7) odczytuje wskazania aparatury kontrol no-pomiarowej stosowanej w suszarniach i piecach
ceramicznych;

8) wykonuje czynnoki zwiqzane z obstugq i konserwacjq suszarri i piecow ceramicznych.
A.3. Formowanie, suszenie i wypalanie pblfabrykatbw ceramicznych

1. ObsCuga maszyn i urzqdzen do formowania, wykahczania i zdobienia polfabrykatow
ceramicznych
Uczeri:
1) rozr6inia metody i techniki formowania mechanicznego polfabrykatow ceramicznych;
2) dobiera maszyny i urzqdzenia do formowania polfabrykat6w ceramicznych z mas lejnych,
plastycznych i sypkich;

3) obstuguje maszyny i urzqdzenia stosowane do formowania polfabrykatow ceramicznych z mas
lejnych, plastycznych i sypkich;
4) dobiera szlifierki, polerki i pily do obrobki polfa brykatow ceramicznych;

5) dobiera urzqdzenia do zdobienia i szkliwienia mechanicznego polfabrykatow ceramicznych;

6) wykonuje prace wykohczeniowe i zdobi polfabrykaty ceramiczne na podstawie rysunkow i instrukcji
technologicznych;
7) dobiera oprzyrzqdowanie do rodzaju obrobki mechanicznej polfabrykatow ceramicznych;

8) wykonuje czynno5ci zwiqzane z obsiugq i konserwacjq maszyn i urzqdzeri do formowania,
wykariczania i zdobienia p61.fabrykat6w ceramicznych;
9) rozpoznaje i usuwa usterki pracy maszyn i urzqdzeri stosowanych do formowania, wykariczania
i zdobienia potfabrykatow ceramicznych;

10) rozpoznaje wady polfabrykatow ceramicznych wynikajqce z nieprawidlowoici przebiegu operacji
formowania, wykariczania i zdobienia oraz dobiera sposoby zapobiegania nieprawidlowoSciom
przebiegu operacji.
2. Formowanie, wykanczanie i zdobienie rqczne pafabrykatow ceramicznych
Uczeri:
1) dobiera techniki rqcznego formowania polfabrykatow ceramicznych;
2) dobiera techniki wykanczania i zdobienia rqcznego po4fabrykatcjw ceramicznych;
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3) dobiera narzqdzia formierskie;
4) dobiera narz@zia do wykariaania i zdobienia wabrykat6w ceramicznych;

5) forrnuje r e ~ n i e
p6lfabrykaty ceramiczne z mas lejnych, plastycznych i sypkich;

6) sporzqdza formy odlewniae;
7) usuwa nadlewy i szwy oraz dokleja elementy pdfabrykatow ceramianych;

8) przygotowuje farby naszkliwne i podszkliwne;
9) wykonuje aynnobci zwiqzane z recznym szkliwieniem pMabrykat6w ceramicznych;

10) nanosi elementy dekoracyjne na mabrykaty ceramiane;
11) ocenia jakobC wyrob6w ceramianych po uformowaniu oraz po ich szkliwieniu i zdobieniu;

12) rozpoznaje wady pMabrykat6w ceramianych wynikajqce z nieprawidlowoSci r p n e g o
formowania, wykaiiaania i zdobienia oraz dobiera sposoby zapobiegania nieprawidbwobciom
przebiegu operacji.
3. Obduga suszarli do suszenia pWabrykat6w ceramicznych

1) rozr6inia rodzaje oraz okrebla budowe suszarii do suszenia pdfabrykatdw ceramicznych;
2) wykonuje aynnoSci zwiqzane z zaladunkiem p6tfabrykatow ceramianych prreznaaonych do
suszenia;

3) kontroluje parametry procesu suszenia p64fabrykatdw ceramicznych;
4) wykonuje uynnoici zwiqzane z rozladunkiem pcWabrykat6w ceramianych przeznauonych do
suszenia.
4. Obduga piec6w do wypalania wabrykat6w ceramianych

1) rozroinia rodzaje oraz okreila budowe piecdw do wypalania p6lfabrykat6w ceramicznych;

2) wykonuje aynnobci zwiqzane z zatadunkiem ptjlfabrykatow ceramicznych przeznaczonych do
wypalania;
3) kontroluje pararnetry procesu wypalania wabrykat6w ceramicznych;
4) wykonuje aynnoici zwiqzane z rozladunkiem p6tfabrykat6w ceramicznych przeznaczonych do
wypalania;

5) ocenia jakoSf wyrobdw ceramianych po wypaleniu.
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