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Praktyka zawodowa w roku szkolnym 2020/2021  
PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

Praktyka zawodowa realizowana jest przez 4 tygodnie ( 160 godzin).  
 

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik renowacji elementów architektury  
powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 
1)wykonywania oraz renowacji sztukatorskich i kamieniarskich elementów architektury;  
2)wykonywania renowacji murów nieotynkowanych, tynków i powłok malarskich; 
3)wykonywania renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych; 
4)organizowania i realizacji prac renowatorskich. 
 
I. Cele praktyki, założenia do jej  realizacji  wraz z zaleceniami dotyczącymi oceniania: 

 Pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności zdobytych w szkole. 

 Zdobycie wiedzy praktycznej poprzez uczestniczenie w rzeczywistym procesie renowacyjno-

architektoniczno- budowlanym  realizowanym przez przedsiębiorstwo lub w działaniach 

pokrewnych np. w handlu i przemyśle renowacyjno- architektoniczno-budowlanym.  

 Przygotowanie uczniów do kierowania i organizacji pracy swojej i innych oraz współdziałania. 

 Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy, poszanowania mienia oraz 

uczciwości. 

  Wskazane jest, aby praktyka rozpoczynała się od zaznajomienia z organizacją   pracy     i zadaniami, 
zgodnie z obowiązującymi standardami:         
‒ struktura organizacyjna i regulamin organizacyjny 
‒ regulamin pracy 
‒ zadania strategiczne działów firmy,  
‒ profil  działalności zakładu, 
‒ obieg dokumentów,  
‒ zadania pracownika (zakres czynności i odpowiedzialność służbowa), 
‒ poznanie przepisów dotyczących dyscypliny pracy i bhp,  
‒ współpraca ze środowiskiem lokalnym,  
‒ stanowisko pracy pracownika.   

 Praktyka zawodowa powinna odbywać się w dni robocze, poza porą nocną.                             
W okresie praktyki uczeń, podlega obowiązkom wynikającym z regulaminu szkolnego,                               
a ponadto ma obowiązek zastosować się do zasad obowiązujących w przedsiębiorstwie,                      
w którym odbywa praktyka.  
   Przedsiębiorstwa, w których odbywają  się praktyki zawodowe, należy        w odpowiednim czasie 
zaopatrzyć w program praktyki. Należy zapewnić odpowiedni dostęp do programu pracownikom 
wyznaczonym do kierowania i nadzoru praktyk oraz pracownikom kierującym pracą na 
stanowiskach pracy, na których uczniowie  odbywają  praktykę. 
Program praktyki zawodowej można traktować w sposób elastyczny. Ze względów 
organizacyjnych dopuszcza się pewne odstępstwa od jego realizacji lub realizację innych zadań.  
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Obserwacja ucznia w trakcie wykonywania przez niego zadań zawodowych, a także staranne 
prowadzenie przez ucznia dziennika praktyk, stanowią  podstawę dla opiekuna praktyk zawodowych 
do wystawienia każdemu z uczniów oceny z tego przedmiotu.  

 
2. W ramach praktyk uczeń powinien: 

 Poznać strukturę przedsiębiorstwa/firmy oraz najważniejsze akty i dokumenty, np. ustawa, 
regulamin, status, zasady. 

 Stosować zasady bhp, ochrony p. pożarowej i ochrony środowiska 

 Zapoznać się z kategoriami ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy, które 
praktykant będzie sprawował. 

 Zdobyć umiejętność organizacji stanowiska pracy do wykonywania określonych robót i prac 
obowiązujących na praktyce np. prac renowacyjnych, sztukatorskich, wstępnych 
kamieniarskich. 

 Zdobyć umiejętność organizowania transportu, składowania materiałów i wyrobów 
renowacyjno- architektoniczno-budowlanych. 

 Zapoznać się z  logistyką i mobilnością funkcjonowania w pracach renowacyjno- 
architektoniczno-budowlanych oraz firmy. 

 Zapoznać się z zagospodarowaniem placu remontowego/budowlanego oraz określeniem 
wymagań technicznych i jakościowych  wykonania i odbioru prac renowacyjno- 
architektoniczno-budowlanych.  

 Zapoznać się z zasadami prowadzenia dokumentacji prac renowacyjno-architektoniczno- 
budowlanych oraz planowania prac, związanych z użytkowaniem obiektów. 

 Zapoznać się z zasadami przyjmowania zleceń na prace renowacyjno-architektoniczno- 
budowlane i prowadzenia związanej z tym dokumentacji. 

 Doskonalić umiejętność wykonywania obmiaru robót. 

 Zapoznać ( za zgoda prowadzącego praktyki) się z dokumentacją techniczną stosowana w 
dokumentacji, procesach i działaniach oraz pracach renowacyjno- architektoniczno-
budowlanych. 

 Poznać działanie sprzętów i urządzeń, które będą wykorzystywane do prac renowacyjno- 
architektoniczno-budowlanych. 
 

3. Uwagi do realizacji zadań: 

 Planowanie zadań do realizacji w ramach praktyk zawodowych należy dostosować do 
specyfiki przedsiębiorstwa/firmy. 

 W czasie pracy należy udzielać uczniom wskazówek, pozytywnie motywować oraz zlecać 
prace uwzględniające ich zainteresowania i możliwości. 

 W ocenie uczniów wskazane jest uwzględnienie ich zaangażowania i determinacji podczas 
wykonywania zadań. 

 Praktykanci nie mogą uczestniczyć w pracach na rusztowaniu powyżej 3m od 
gruntu/ziemi/podłogi. W tych przypadkach wymagane jest pełnoletniość, przeszkolenie 
bhp oraz badania wysokościowe. 
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