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Liczba 
godzin

Zakres Czynności i Zadań Wiedza i Umiejętności

40 Zapoznanie uczestnika z:
1. struktura organizacyjną przedsiębiorstwa,
2. organizacją pracy w przedsiębiorstwie,
3. instrukcjami, regulaminami i przepisami bhp i ppoż.,
4. uprawnieniami i odpowiedzialnością na poszczególnych stanowiskach pracy,
5. zakresem czynności,
6. zasadami współpracy w zespole
7. pracą na poszczególnych stanowiskach produkcyjnych: zapoznanie  
z dokumentacją technologiczną, przygotowaniem elementów i układów 
elektronicznych do montażu, montaż elektroniczny i mechaniczny układów i urządzeń. 
8. nowoczesnymi proces wytwórczymi/usługowymi/sprzedażowymi i nowymi  
technologiami, obsługą  nowoczesnych maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie
9. pracą na stanowiskach uruchomieniowych: zapoznanie z organizacją stanowisk 
uruchomieniowych i kontroli. Zapoznanie się z obsługą urządzeń i przyrządów 
pomiarowych stosowanych na stanowiskach uruchomieniowych
10. pracą przy instalowaniu i uruchamianiu urządzeń elektronicznych, pracą przy 
obsłudze urządzeń elektronicznych, okresową konserwacją urządzeń elektronicznych, 
pracą przy lokalizowaniu i usuwaniu drobnych usterek. 
11. instrukcją obsługi i dokumentacją serwisową naprawianych urządzeń, z obsługą  
przychodów pomiarowych testerów i programów narzędziowych stosowanych przy 
naprawach, typowymi sposobami i technikami lokalizacji uszkodzeń. Przestrzeganie 
przepisów BHP podczas napraw sprzętu elektronicznego. 
12. nowoczesnymi technikami projektowania układów elektronicznych, metodami 
komputerowej symulacji działania projektowanych układów elektronicznych, 
komputerowymi technikami projektowania i wykonywania obwodów drukowanych. 
Pracą przy wykonywaniu i uruchamianiu prototypów pomiarami parametrów układów 
prototypowych.
13.  zasadami marketingu 

Uczeń powinien umieć:
- przygotować i zmontować elementy 
  układów elektronicznych 
- uruchomić i dostroić oraz zmierzyć 
  parametry układów i urządzeń 
  elektronicznych 
- zainstalować i uruchomić urządzenia 
  elektroniczne 
- obsłużyć i dokonać konserwacji 
  urządzeń elektronicznych 
- lokalizować i usuwać drobne usterki 
- posługiwać się dokumentacją serwisową
  urządzeń elektronicznych 
- obsługiwać przyrządy i testery używane
  podczas napraw 
- wymienić uszkodzone elementy i 
  uruchomić po dokonaniu wymiany 
- stosować nowoczesne techniki 
  projektowania układów elektronicznych
  i obwodów drukowanych 
- zmontować, dokonać pomiaru
  i uruchomić urządzenia prototypowe 
- prezentacja i obsługa urządzeń
  elektronicznych przedstawiać wady 
  i zalety urządzeń elektronicznych

110 Samodzielne wykonywanie czynności związanych z procesem produkcyjnym i / lub 
usługowym np. organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania 
maszyn i urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem doboru materiałów, 
oprzyrządowania 
i parametrów technicznych procesu – zgodnie z dokumentacją.

Program stażu/praktyk należy traktować w sposób elastyczny i może on być 
modyfikowany stosownie do możliwości realizacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym 
lub usługowym. Niemniej jednak należy dążyć do tego, aby uczniowie poznali jak 
najszerszy zakres zagadnień związanych z organizacją i funkcjonowaniem zakładu 
produkcyjnego

Potwierdzamy,  że  niniejszy  Ramowy  program  stażu  został  uzgodniony  i  zatwierdzony  przez  Przedsiębiorcę/Pracodawcę,  
Dyrektora  szkoły  i  Mentora  Zawodowego,  jak  również,  że  jego  zakres  oraz  treści  wykraczają  poza  obowiązkową  podstawę
programową w zawodzie: technik elektronik
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