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Program praktyki zawodowej uczniów Technikum Łączności nr 14

zawód - technik elektronik 

1. Program nauczania obejmuje zapoznanie uczniów z:

 zasadami BHP oraz zagrożeń pożarowych,

 organizacją firmy lub działu, jeżeli firma jest duża,

 organizacją stanowisk pracy, 

 dokumentacją techniczną, 

 zadaniami zawodowymi właściwymi dla zawodu technik elektronik:
- praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektronicznych, 
- praca w serwisie urządzeń elektronicznych, 
- praca przy montażu instalacji urządzeń elektronicznych,
- prace konstrukcyjno-technologiczne,
- prace przy obsłudze klienta  (konfiguracja, prezentowanie urządzeń) 
- zapoznanie się z obsługą przyrządów pomiarowych i testerów,  

testowania urządzeń,  sposobem instalacji, naprawą lub regulacją sprzętu.
 
(spośród w/w zagadnień zawodowych 

firmy). 
 
2. Ze strony zakładu powinien być wyznaczony opiekun 
 
3. Czas pracy wynosi 7 godzin dziennie, w tym czas przeznaczony na dokumentowanie przebiegu praktyki w 
dzienniczku. Każdy wpis w dzienniczku powinien być potwierdzony podpisem opiekuna praktyki.
 
4. Praktyka kończy się wystawieniem opinii (w dzienniczku) przez opiekuna wyznaczonego przez zakład 
pracy i zaproponowaniem oceny wg skali ocen szkolnych. Ocena powinna uwzględniać:

 dyscyplinę, 

 samodzielność w pracy 

 jakość wykonywanej pracy 

 przestrzeganie przepisów BHP 
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