Załącznik nr 1 do Regulaminu/Umowy trójstronnej

RAMOWY PROGRAM STAŻU
Technik elektronik

Imię i nazwisko uczestnika stażu:
Nazwa zawodu/stanowisko:
Nazwa Przedsiębiorcy:
Numer Umowy w sprawie realizacji stażu:
Wymiar czasu stażu (liczba godzin stażu):
Imię i nazwisko Opiekuna uczestnika stażu:
Imię i nazwisko Opiekuna merytorycznego stażu :

………………….………………………..……………..
.……………….………………………..……….…..…
………………………………………………………….
……………………………………………….…………
……………………………………………….….….…
……………………………………………….…………
……………………………………………….…………
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RAMOWY PROGRAM STAŻU
Liczba
godzin

ZAKRES CZYNNOŚCI I ZADAŃ
Zapoznanie uczestnika ze:
• strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa,
• organizacją pracy w przedsiębiorstwie,
• instrukcjami, regulaminami i przepisami bhp i ppoż.,
• uprawnieniami i odpowiedzialnością na poszczególnych stanowiskach
pracy,
• zakresem czynności,
• zasadami współpracy w zespole
• organizacją procesu technologicznego/produkcyjnego/usługowego w
przedsiębiorstwie,
• szczegółowymi zasadami dotyczącymi wyposażenia stanowiska pracy
stażysty,

Samodzielne i/lub pod nadzorem wykonywanie czynności obejmujących:
• instalowanie urządzeń elektronicznych,
• uruchamianie (według instrukcji) urządzeń elektronicznych,
• użytkowanie urządzeń elektronicznych,
• obsługiwanie urządzeń elektronicznych,
• konserwację urządzeń elektronicznych,
• lokalizację uszkodzeń w urządzeniach elektronicznych.
• dobór urządzeń elektronicznych do przewidywanych warunków pracy.
• kontrolowanie poprawności działania urządzeń elektronicznych.
• posługiwanie się instrukcją serwisową urządzeń elektronicznych.
• dobór narzędzi i przyrządów do wykonania napraw urządzeń
elektronicznych.

KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI
(cele edukacyjne)

• analizuje działania prowadzone przez
przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
• przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
• potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane
działania;
• współpracuje w zespole.

• rozpoznaje urządzenia na podstawie wyglądu,
oznaczeń oraz symboli graficznych;
• dobiera narzędzia do instalowania urządzeń
elektronicznych;
• wykonuje połączenia elektryczne zamontowanych
urządzeń;
• uruchamia zainstalowane urządzenia elektroniczne.
• wykonuje okresowe przeglądy oraz konserwację
instalacji urządzeń elektronicznych;
• wykonuje pomiary parametrów instalacji urządzeń
elektronicznych zgodnie z dokumentacją techniczną;
• lokalizuje uszkodzenia instalacji urządzeń
elektronicznych;
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ZAKRES CZYNNOŚCI I ZADAŃ

KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI
(cele edukacyjne)
• wymienia uszkodzone urządzenia elektroniczne
i elementy instalacji.
• wykonuje regulacje urządzeń elektronicznych.
• posługuje się instrukcją serwisową urządzeń
elektronicznych;

Inne
Potwierdzamy, że niniejszy Ramowy Program Stażu został uzgodniony i zatwierdzony przez Przedsiębiorcę/Pracodawcę i Szkołę, jak również że jego
zakres oraz treści wykraczają poza obowiązkową podstawę programową w zawodzie technik elektronik
……………………………………….

Data, podpis Opiekuna merytorycznego stażu

………………………………….……..

Data, podpis Opiekuna uczestnika stażu

………………………………….……..

Data, podpis osoby upoważnionej
do reprezentacji Przedsiębiorcy/Pracodawcy
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