
Załącznik nr 1. 

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku 
Szkoła Policealna nr 4 w Białymstoku 
 

Program praktyki realizowany w ramach przeprowadzanych zajęć edukacyjnych  
w ramach Kursu Kwalifikacyjnego TDR.01. 
z programem nauczania: 311927 
Kwalifikacja TDR.01.  Eksploatacja środków transportu drogowego.  

 

Semestr – 140 GODZIN 
Termin:  4 tygodnie  (20 dni  x 7 godzin ) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Szczegółowe cele kształcenia: 
Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach 
współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na 
zmieniającym się rynku pracy. Podczas praktyki zawodowej kursant powinni doskonalić 
umiejętności z zakresu:  
•  oceny stan technicznego środków transportu drogowego,  
•  doboru metod napraw i regeneracji środków transportu drogowego,  
•  posługiwania się dokumentacją techniczną, przestrzega norm i stosowania przepisów 

prawa dotyczącego obsługi środków transportu drogowego,  
•  wykonywania pomiarów warsztatowych,   
•  rozróżniania metod kontroli jakości wykonanych prac,  
• posługiwania się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzegania norm 

dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych 
i eksploatacyjnych . 

 
 
2. Efekty kształcenia: 

Kursant/słuchacz: 
• dobrać środki ochrony indywidualnej do wykonywanych zadań zawodowych przy 

obsłudze pasażerów i ładunków; 
• dobrać środki ochrony zbiorowej do wykonywanych zadań zawodowych przy 

obsłudze pasażerów i ładunków; 
• powiadomić system pomocy medycznej w przypadku sytuacji stanowiącej zagrożenie 

zdrowia i życia przy wykonywaniu zadań zawodowych technika transportu 
drogowego; 

• udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia; 
• dobrać przyrządy do pomiaru i sprawdzania części maszyn; 
• wykonać podstawowe pomiary wielkości geometrycznych; 
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• zmierzyć parametry podstawowych układów elektrycznych i elektronicznych; 
• wykonać kontrolę jakości wykonanych prac; 
• odczytać: rysunki techniczne, szkice i schematy 
• posłużyć się dokumentacją techniczną oraz normami; 
• dokonać oceny stanu technicznego środka transportu drogowego; 
• dobrać metody napraw i regeneracji środków transportu drogowego; 
• zaplanować czynności związane z naprawą i regeneracją środków transportu 

drogowego; 
• odczytać schematy elektryczne i elektroniczne; 
• dobrać urządzenia pomocnicze stosowane w środkach transportu drogowego do 

konkretnego zadania; 
• zaplanować czas pracy; 

 
 

3. Środki dydaktyczne 
Wyposażenie warsztatu/stacji obsługi  w narzędzia, sprzęt i urządzenia, programy 
komputerowe, przepisy prawne, instrukcje dotyczące obsługi środków transportu drogowego. 
 
4. Uwagi o realizacji 
Program praktyki zawodowej można traktować w sposób elastyczny. Ze względów 
organizacyjnych dopuszcza się realizację tych zagadnień na jakie pozwalają warunki zakładu. 
W czasie praktyki kursant powinien prowadzić dzienniczek praktyki.  
Na początku realizacji praktyki zawodowej kursanci powinni być zapoznani z przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami ochrony przeciwpożarowej. Powinni być 
uświadomieni o skutkach nieprzestrzegania przepisów. Podczas odbywania praktyki kursanci 
powinni doskonalić umiejętności praktyczne, które są niezbędne w zawodzie technik 
transportu drogowego. Kursanci powinni obserwować czynności zawodowe pracowników 
warsztatu/stacji obsługi, potem wykonywać zadania zawodowe pod kierunkiem instruktora a 
następnie samodzielnie realizować powierzone im zadania . 

 
 

5. Sposoby sprawdzania i oceniania 
Nad przebiegiem praktyki zawodowej i jej realizacją czuwają oddelegowani ze szkoły 
nauczyciele oraz opiekun praktyk. Dokonują oni oceny umiejętności opanowanych przez 
kursantów podczas praktyki zawodowej na podstawie obserwacji i sposobu wykonywania 
zadań, czynności, poleceń oraz sposobu prowadzenia dzienniczka praktyk. Zgodnie z WSO w 
zawodzie oraz z systemem oceniania pracowników w zakładzie pracy. 
 
Przy ocenianiu kursanta należy brać pod uwagę także takie kryteria jak:  

• samodzielność wykonania pracy, 
•  zdyscyplinowanie i punktualność, 
• organizację stanowiska pracy, 
• organizację oraz sposób wykonania pracy, 
• zaangażowanie w realizację zadań, 
•  jakość i sprawność wykonania pracy, 
•  przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
• przeciwpożarowej oraz ochrony  


