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zadanie zawodowe: 

(MG.19.z4) obróbka z wykorzystaniem obrabiarki 
CNC

kwalifikacja:
(MG.19/MEC.05) użytkowanie obrabiarek skrawających

zawód:
(311504) technik mechanik 
obszar kształcenia/branża:

(MG/MEC) mechaniczny i górniczo-hutniczy/mechaniczna 

MG.19.z4
MEC.05.z4

MG.19.z4 MEC.05.z4 OPIS ZADANIA
Zadanie zawodowe obróbka z wykorzystaniem obrabiarki CNC składa się następujących
czynności zawodowych:

1. Planowanie procesu technologicznego (dobór półfabrykatu, podział procesu
technologicznego na operacje, zabiegi, czynności i przejścia przy określonych
ustawieniach, dobór obrabiarki do określonej operacji, wybór baz obróbkowych i
sposobu mocowania przedmiotu, dobór narzędzi skrawających, określenie
parametrów i warunków obróbki)

2. Zapis programu obróbki na nośniku informacji

3. Wprowadzenie programu do układu sterowania obrabiarki

4. Test poprawności działania programu (symulacja obróbki)

5. Uzbrojenie głowicy narzędziowej w wymagane w procesie obróbczym narzędzia

6. Mocowanie przedmiotu

7. Uruchomienie programu i obróbka detalu

8. Nadzorowanie przebiegu obróbki

9. Zakończenie obróbki, wyłączenie obrabiarki i wyjęcie gotowego wyrobu

10. Kontrola jakości wykonanej obróbki

11. Rozliczenie usługi

12. Zabezpieczanie pozostałych po usłudze zużytych części przed szkodliwym
wpływem na środowisko naturalne

MG.19.z4 MEC.05.z4 EFEKTY KSZTAŁCENIA
W kwalifikacji użytkowanie obrabiarek skrawających (MG.19/MEC.05) zadanie
zawodowe obróbka z wykorzystaniem obrabiarki CNC (MG.19.z4; MEC.05.z4)
przypisano do następujących efektów kształcenia wyróżnionych w podstawach
programowych (kolorem czerwonym pogrubionym wskazano efekty kształcenia
bezpośrednio powiązane z tym zadaniem zawodowym, a w przypadku MEC.05 dla
wyróżnionych efektów wskazano kryteria ich weryfikacji):

(MG.19.4.) Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie.
Uczeń:

1. ustawia i wprowadza przesunięcie punktu zerowego;

2. ustala i mocuje przedmioty do obróbki;

3. uruchamia obrabiarki sterowane numerycznie w trybie ręcznym i automatycznym;

4. wykonuje operacje obróbki skrawaniem na obrabiarkach sterowanych
numerycznie;

5. nadzoruje przebieg obróbki i reaguje na komunikaty układu sterowania obrabiarki
sterowanej numerycznie;

6. dokonuje oceny stopnia zużycia ostrza narzędzia;

7. dokonuje wymiany ostrza w przypadku nadmiernego zużycia lub uszkodzenia;

8. przeprowadza korektę wyników obróbki;

9. przeprowadza kontrolę wymiarów przedmiotów po zakończeniu obróbki;

10. wykonuje konserwację obrabiarek sterowanych numerycznie.

MG.19.z4 MEC.05.z4 OPIS ZAWODU
Zadanie zawodowe wyróżniono dla kwalifikacji składającej się na zawód (311504)
technik mechanik. Istotą zawodu technik mechanik jest naprawa maszyn i urządzeń
technicznych oraz uczestniczenie w procesie ich wytwarzania i użytkowania. Rodzaj
zadań zależy od zajmowanego stanowiska oraz wyuczonej specjalności. Jedna z nich
dotyczy budowy, użytkowania oraz utrzymania w odpowiednim stanie określonej grupy
maszyn i urządzeń. Drugą grupę stanowią specjaliści technolodzy. Są oni fachowcami w
obróbce skrawaniem (np. toczenie, frezowanie), w obróbce plastycznej (np. kucie,
tłoczenie), w obróbce cieplnej (np. hartowanie) lub w spawalnictwie. Technicy
mechanicy mogą podejmować pracę w różnych gałęziach gospodarki narodowej o
różnym stopniu organizacji produkcji lub usług, w branży mechanicznej w przemyśle
maszynowym, budownictwie, budownictwie okrętowym, górnictwie, transporcie,
rolnictwie.

symbol 
zawodu

nazwa zawodu
symbole 

kwalifikacji
nazwa kwalifikacji obszar kształcenia branża

Rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2016 roku

311504 technik mechanik MG.19
użytkowanie obrabiarek 

skrawających
mechaniczny i górniczo-

hutniczy

Rozporządzenie z dnia 15 lutego 2019 roku

311504 technik mechanik MEC.05
użytkowanie obrabiarek 

skrawających
mechaniczna

MG.19.z4 MEC.05.z4 TEST WIEDZY
1. Przedstawiony fragment kodu sterującego na frezarkę CNC to:

a) cykl stały,

b) podprogram,

c) zwykły tekst,

d) program główny.

2. Podczas pracy na tokarce CNC z hydraulicznym uchwytem obróbkowym,
wyświetlony został komunikat: „Przekroczony zakres mocowania”. Informację o
ewentualnych przyczynach oraz sposobach usunięcia usterki można znaleźć w
instrukcji:

a) programowania CNC,

b) BHP na obrabiarkach CNC,

c) smarowania obrabiarki CNC,

d) transportu obrabiarki CNC.

3. Funkcja M08 w programie sterującym obrabiarki CNC oznacza:

a) zatrzymanie programu,

b) zatrzymanie obrotów wrzeciona,

c) włączenie elektropompki chłodziwa,

d) wyłączenie elektropompki chłodziwa.

MG.19.z4 MEC.05.z4 TEST WIEDZY część 2
4. Uruchomienie obrabiarki CNC w trybie pracy automatycznej w kolejności: „blok po

bloku” wymaga naciśnięcia przycisków:

a) RESET→MDA→ JOG

b) JOG→ CYCLE STOP→ SINGLE BLOCK

c) MDA→ SINGLE BLOCK→ JOG

d) AUTO→ SINGLE BLOCK→ CYCLE START

5. Która czynność konserwacyjna zespołu smarowania obrabiarki CNC powinna być
wykonywana codziennie?

a) czyszczenie wkładu filtra końcówki napełniania,

b) czyszczenie filtra ssącego,

c) sprawdzenie obecności przecieków oleju i stanu wszystkich przewodów
olejowych,

d) sprawdzenie stanu oleju i ewentualne jego uzupełnienie.

6. Przesunięcie punktu zerowego przedmiotu obrabianego realizowane jest funkcją:

a) G42

b) G41
c) G53

d) G54

MG.19.z4 MEC.05.z4 ZADANIA EGZAMINACYJNE
1. Wykonaj dwie tuleje na tokarce sterowanej numerycznie zgodnie z rysunkiem wykonawczym

oraz programem obróbki CNC. Ocenie poddana zostanie jedna z wykonanych tulei. Program
obróbki technologicznej otrzymasz w formie elektronicznej na nośniku kompatybilnym z
systemem sterowania obrabiarki oraz drukowanej. Wymiary nietolerowane wykonaj zgodnie
z odchyłkami w Tabeli 1, d-odchyłki dokładne. Sprawdź poprawność zamocowania przedmiotu
obrabianego w uchwycie oraz poprawność działania osłon obrabiarki. Po zakończeniu obróbki
wykonaj pomiary i uzupełnij tabelę pomiarów. Zamocuj nóż przecinak i wiertło w głowicy
narzędziowej w miejscu wynikającym z programu obróbki, dokonaj pomiaru wartości
korekcyjnych L1 i L2 i wprowadź je do sterownika tokarki. Nóż do toczenia zewnętrznego oraz
nawiertak są już zamocowane oraz mają wprowadzone wartości korekcyjne. Zamocuj
materiał, ustal i wprowadź wartość przesunięcia punktu zerowego przedmiotu obrabianego
do sterownika obrabiarki. Skopiuj program obróbki technologicznej z nośnika do pamięci
maszyny. Wybierz program z pamięci maszyny. Uruchom tokarkę w trybie automatycznym z
opcją single block (blok po bloku) i wykonaj pierwszą tuleję. Dokonaj kontroli wymiarów tulei
i wprowadź ewentualne poprawki poprzez zmianę korekcji noży. Wykonaj drugą tuleję w
trybie ciągłej pracy automatycznej. Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150min.

2. Wykonaj obróbkę elementu na frezarce sterowanej numerycznie zgodnie z rysunkiem
wykonawczym M.19_4prak_CNC oraz programem obróbki O0011. Program sterujący jest
przygotowany w formie elektronicznej oraz w formie wydrukowanej. Zamocuj przedmiot
obrabiany i przygotuj frezarkę do obróbki. Zamocuj frez palcowy (|)20 we wrzecionie frezarki
CNC. Dokonaj pomiaru wartości korekcyjnych i wprowadź je do sterownika frezarki. Ustal i
wprowadź do sterownika frezarki wartość przesunięcia punktu zerowego przedmiotu
obrabianego (tryb pracy JOG). Program sterujący jest wprowadzony do obrabiarki. Wybierz
właściwy program oraz sprawdź jego poprawność. Zgłoś przewodniczącemu ZN gotowość
uruchomienia frezarki w trybie pracy AUTOMATIC. Po uzyskaniu zgody przeprowadź obróbkę
w trybie automatycznym. Wykonaj pomiary i uzupełnij pozycje 1-3 w tabeli pomiarów. Czas
przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150min.

MG.19.z4 MEC.05.z4 ZADANIA EGZAMINACYJNE część 2
3. Wykonaj obróbkę tarczy dystansowej na frezarce sterowanej numerycznie. Przeprowadź

obróbkę na półfabrykacie zgodnie ze szkicem technologicznym M.19-02.15.05-20 oraz
programem obróbki O307. Program obróbki technologicznej jest przygotowany w formie
elektronicznej na nośniku kompatybilnym z systemem sterowania obrabiarki oraz w formie
drukowanej. Zamocuj przedmiot obrabiany i przygotuj frezarkę sterowaną numerycznie do
obróbki. Sprawdź i w miarę potrzeby zmień wartości korekcyjne narzędzi. Ustal i wprowadź
do sterownika przesunięcie punktu zerowego przedmiotu obrabianego. Skopiuj program
obróbki technologicznej z nośnika i wybierz go z pamięci maszyny. Sprawdź poprawność
programu. Przeprowadź obróbkę w trybie single block "blok po bloku". Wykonaj pomiary i
uzupełnij pozycje 3-5 w tabeli pomiarów. Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi
150min.

4. Wykonaj wałek na tokarce sterowanej numerycznie zgodnie z rysunkiem wykonawczym oraz
programem obróbki CNC. Program obróbki technologicznej otrzymasz w formie
elektronicznej na nośniku kompatybilnym z systemem sterowania obrabiarki oraz
drukowanej. Wymiary nietolerowane wykonaj zgodnie z odchyłkami w Tabeli 1. Sprawdź
poprawność zamocowania przedmiotu obrabianego w uchwycie oraz poprawność działania
osłon obrabiarki, a także poprawność zamocowania narzędzi. Po zakończeniu obróbki
wykonaj pomiary i uzupełnij tabelę pomiarów. Zamocuj nóż przecinak oraz do obróbki
wykańczającej w głowicy narzędziowej w miejscu wynikającym z programu obróbki, dokonaj
pomiaru wartości korekcyjnych L1 i L2 i wprowadź je do sterownika tokarki. Nóż do toczenia
zewnętrznego oraz do wykonania gwintu są już zamocowane i mają wprowadzone wartości
korekcyjne. Zamocuj materiał, ustal i wprowadź wartość przesunięcia punktu zerowego
przedmiotu obrabianego do sterownika obrabiarki. Skopiuj program obróbki technologicznej
z nośnika do pamięci maszyny. Wybierz program z pamięci maszyny. Po uzyskaniu zgody
uruchom tokarkę w trybie automatycznym z opcją single block (blok po bloku), po
uruchomieniu programu sprawdź czy bloki są realizowane od początku i wykonaj wałek.
Dokonaj kontroli jakości wykonania wałka. Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi
150min.

MG.19.z4 MEC.05.z4 

zadanie zawodowe: 
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pakiet edukacyjny: program stażu dla zawodu  

TECHNIK INFORMATYK  
opracowany w ramach projektu „Centrum 
Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i 
modernizacji systemu kształcenia zawodowego na 
terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” 
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                    Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 

 

1. HARMONOGRAM stażu 
Odbywając staże zawodowe w przedsiębiorstwach uczniowie zdobywają doświadczenie 
praktyczne w posługiwaniu się urządzeniami technicznymi wykonując zadania zawodowe na 
stanowisku pracy. Dlatego w programie i harmonogramie staży główną jednostką są zadania 
zawodowe i składając się na nie czynności zawodowe, które można trenować w realnym 
środowisku pracy, jako uzupełnienie edukacji teoretycznej i praktycznej realizowanej w szkole 
zawodowej. Dlatego też, bazując na badaniach stanowisk pracy oraz analizie luk kompetencyjnych 
absolwentów szkół zawodowych należy zaproponować dla zawodu technik informatyk 
następujący harmonogram stażu:  

A szkolenie BHP 8 

B wprowadzenie stanowiskowe 8 

C ZADANIE 1 Nadzorowanie prawidłowej eksploatacji sprzętu komputerowego 
i oprogramowania (biurowego, graficznego, prototypowego) 

65 

 CZYNNOŚCI realizowanie w ramach zadania 1: 

1. okresowej konserwacja i czyszczenie sprzętu komputerowego (komputery, 
monitory, drukarki, projektory, kserokopiarki itp.); 

2. Identyfikacja uszkodzonych komponentów systemu komputerowego; 

3. Wykonanie drobnych napraw (wymiana podzespołów) lub w razie konieczności 
przekazywanie sprzętu do serwisu producenta; 

4. Prowadzenie kontroli zabezpieczeń sieci komputerowej (kreowanie polityki 
bezpieczeństwa); 

5. Okresowe zabezpieczenie danych (plików) z dysków lokalnych komputerów, 
tworzenie kopii zapasowych; 

6. Analiza wymagań użytkowników dotyczących wprowadzania zmian w 
użytkowanych systemach informatycznych; 

7. Prowadzenie regularnej instalacji aktualizacji oprogramowania; 

8. Podłączanie i instalacja sterowników urządzeń peryferyjnych (drukarki, monitory,  

9. skanery, projektory, itp.); 

10. Rozwiązywanie problemów z urządzeniami peryferyjnymi (drukarki, monitory, 
skanery, projektory, itp.); 

11. Wymiana materiałów eksploatacyjnych w urządzeniach peryferyjnych (np. tonery 
w drukarkach, lampy w projektorach); 
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D ZADANIE 2 Projektowanie i tworzenie multimedialnych stron internetowych 65 

 

CZYNNOŚCI realizowanie w ramach zadania 2: 

1. Rozpoznanie potrzeb klienta odnośnie strony www jej celu, funkcjonalności, etc. 

2. Kalkulacja usługi 

3. Wykonanie projektu graficznego strony 

4. Wdrożenie projektu graficznego w postaci kodu HTML  

5. Umieszczenie na serwerze 

6. Kontrola usługi 

7. Rozliczenie usługi 

E EGZAMIN praktyczny na stanowisku pracy 4 

Powyższy harmonogram stażu zakłada 150 godzin zajęć na stanowisku pracy, z czego 20 godzin 
przeznaczono na przygotowanie ucznia do bezpiecznej nauki praktycznej na stanowisku pracy i 
końcowy egzamin praktyczny oraz 130 godzin na ćwiczenie 2 zdań zawodowych 
rekomendowanych dla tego zawodu. Staż powinien być realizowany okresie 4 tygodni.  

2. OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ RYNKU PRACY w zakresie pożądanych 

kompetencji absolwentów kształcących się w zawodzie technik 

informatyk 

Z badań stanowisk pracy zrealizowanych w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF - 
kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, które objęły 340 firm i 1023 stanowiska, w tym 43 
stanowiska, na których zatrudniani są absolwenci kierunku technik informatyk  

(programista, .net developer, wdrożeniowiec, tester, 
instalator/programista, tester oprogramowania, 
informatyk, front-end developer, devops, referent ds. IT, 
administrator sieci, serwisant software’owy, serwisant, 
analityk, programista PHP/junior web developer,  junior 
front-end developer,  junior web content developer, 
realizator dźwięku, serwisant hardware’owy, Java 
developer, konserwator systemów zabezpieczeń, 
instalator systemów zabezpieczeń, młodszy administrator 
systemu i sieci, serwisant sieci komputerowych, specjalista 
ds. wdrożeń systemów, web developer, montażysta, 
specjalista z zakresu odzyskiwania danych, obsługa 
Internetu, programista PHP/middle web developer, 
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doświadczenie w posługiwaniu się urządzeniami technicznymi, wykonują zadania na stanowisku 

pracy i uzyskują różne kompetencje (obsługa sprzętu, organizacja pracy, współpraca z innymi, 

itd.), które trudno osiągnąć gdziekolwiek indziej niż na praktykach na rzeczywistym stanowisku 

pracy. A zatem dobre zaplanowanie i koordynacja programów staży i praktyk zawodowych ma 

podstawowe znaczenie, aby spełniały one swoje zadanie. 

Ramy prawne i finansowe zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 z 

dnia 2 czerwca 2015 roku określają, iż: 

• praktyki zawodowe są organizowane dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych w 

celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w 

rzeczywistych warunkach pracy. Praktyki zawodowe realizowane w zasadniczej 

szkole zawodowej nie są formą praktycznej nauki zawodu, o której mowa w 

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie 

praktycznej nauki zawodu;  

• staże zawodowe organizowane w ramach kształcenia zawodowego praktycznego 

dotyczą uczniów techników i szkół policealnych, w których kształcenie zawodowe 

praktyczne nie jest realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców ze względu na 

brak możliwości sfinansowania kosztów takiego kształcenia; 

7. CELE EDUKACYJNE stażu  
Zaproponowany staż zawodowy realizuje następujące cele edukacyjne, powiązane z podstawą 

kształcenia w zwodzie:  

• Zapoznanie stażysty/praktykanta z teoretycznymi i praktycznymi aspektami pracy na 

stanowisku pracy 

• Przyswojenie przez stażystę / praktykanta podstawowych zasad pracy. 

• Nabycie umiejętności związanych z pracą w zawodzie w zakresie zadań zawodowych 

• Zadanie 1: Nadzorowanie prawidłowej eksploatacji sprzętu komputerowego i 

oprogramowania (biurowego, graficznego, prototypowego) 

• Zadanie 2: Projektowanie i tworzenie multimedialnych stron internetowych 

8. UMIEJĘTNOŚCI zawodowe 
Wykonywanie zadań zawodowych i odpowiadającym im czynności na stanowisku pracy 

specyficznych dla wybranego zawodu, tj. 

Zadanie 1: Nadzorowanie prawidłowej eksploatacji sprzętu komputerowego i oprogramowania 

(biurowego, graficznego, prototypowego) 

 
 

 
11 

                    Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 

• Przepisy i regulaminy obowiązujące w przedsiębiorstwie i na danym stanowisku 

• Działalność przedsiębiorstwa, realizowane usługi, produkowany asortyment itp. 

• Charakterystyka klientów firmy 

• Organizowanie stanowiska pracy 

• Maszyny, urządzenia i narzędzia wykorzystywane na stanowisku pracy 

• Dokumentacja obowiązująca na stanowisku pracy  

• Realizacja zadań zawodowych wynikających ze specyfiki zawodu i stanowiska pracy 
w tym wiedza niezbędna do rozwiązania zaprezentowanych poniżej pytań 
egzaminacyjnych teoretycznych i praktycznych: 

10. PYTANIA EGZAMINACYJNE teoretyczne 
W trakcie egzaminu praktycznego w ostatnim dniu stażu opiekun stażu weryfikuję zdobyta wiedzę 
i umiejętności praktyczne korzystając w repetytorium pytań teoretycznych dla zadań 
uwzględnionych w harmonogramie stażu: 

 

Pytanie 1:  

W celu wymiany uszkodzonego modułu pamięci RAM w pierwszej kolejności należy 

a) zdemontować uszkodzony moduł pamięci 

b)  otworzyć obudowę komputera 

c)  odłączyć zasilanie komputera 

d)  wyłączyć monitor ekranowy 

 

Pytanie 2:  

Który z podzespołów komputera przy wyłączonym zasilaniu przechowuje program 
rozpoczynający ładowanie systemu operacyjnego? 

 

Program kształcenia na stanowisku 
pracy obejmuje:

• Harmonogram
• Wymagania stawiane opiekunom 

ucznia
• Warunki realizacji kształcenia  -

wyposażenie stanowiska pracy 

• Cele edukacyjne
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15. WYPOSAŻENIE STANOWISKA pracy 
Pracodawca zapewnia stażyście / praktykantowi miejsce kształcenia umożliwiające zdobywanie 
wiedzy teoretycznej i praktycznej, spełniające standardy BHP, ergonomiczne.  Przedsiębiorca 
zobowiązuje się zapewnić, na potrzeby realizacji stażu, stanowiska wyposażone w 
maszyny/urządzenia/narzędzia niezbędne do realizacji zajęć przewidzianych programem. Sprzęt 
powinien być nowoczesny, sprawny.  

W wyposażenie stanowiska pracy praktykanta lub stażysty: 

• komputer z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu, 

• stanowisko do montażu, rekonfiguracji sprzętowej, naprawy, testowania 
komputerów , diagnozowania uszkodzeń i napraw urządzeń peryferyjnych, 

• stanowisko do eksploatacji, wirtualizacji różnych systemów operacyjnych oraz 
konfiguracji urządzeń peryferyjnych. 

16. KRYTERIA OCENY stażu 
Szczegółowe kryteria oceny obejmują ocenę pracy i zachowania stażysty /dokładność, 
systematyczność, punktualność, zaangażowanie w wykonywane zadania, itp. 

Skala ocen: 

• Ocena celująca: uczeń posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające, poza 
program stażu, samodzielnie rozwiązuje problemy związane ze stażem. Analizuje i 
ocenia podane rozwiązanie. Trafnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną w 
rozwiązywaniu problemów praktycznych. Proponuje nowatorskie i twórcze 
podejście do zagadnienia, prawidłowo interpretuje zdobyte wiadomości, planując 
rozwiązanie praktyczne.  

• Ocena bardzo dobra: opanowanie pełnego zakresu wiedzy i umiejętności określonych 
programem stażu, pozwalających na profesjonalne wykonywanie obowiązków 
zawodowych; zachowanie stażysty w miejscu pracy w pełni zgodne z oczekiwaniami 
pracodawcy;  

• Ocena dobra: opanowanie wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na 
sprawne wykonywanie obowiązków zawodowych objętych programem stażu; 
zachowanie stażysty w miejscu pracy zgodne z oczekiwaniami pracodawcy;  

• Ocena dostateczna: opanowanie w zakresie dostatecznym wiadomości i umiejętności 
objętych programem stażu; zachowanie stażysty w miejscu pracy akceptowane przez 
pracodawcę;  



WYMAGANIA STAWIANE OPIEKUNOM UCZNIA

• Opiekunem stażu może być osoba, która posiada
doświadczenie/praktykę zawodową we wszystkich lub w kilku
zagadnieniach przewidzianych programem kształcenia.

• Posiada predyspozycje do objęcia roli opiekuna i dostateczną
wiedzę merytoryczną aby być rzetelnym wsparciem dla
ucznia.

• Opiekun sprawdza postępy w przyswajaniu omawianych
zagadnień, monitoruje stopień realizacji wyznaczonych celów
edukacyjnych.



WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA 
wyposażenie stanowiska pracy 

Pracodawca zapewnia uczniom 
miejsce kształcenia:
• umożliwiające zdobywanie 

wiedzy teoretycznej i praktycznej, 
• spełniające standardy BHP, 

ergonomiczne,
• wyposażone w 

maszyny/urządzenia/narzędzia 
niezbędne do realizacji zadań 
przewidzianych programem,

• organizator kształcenia zapewnia 
materiały eksploatacyjne 
niezbędne do realizacji 
programu.



CELE EDUKACYJNE

• zapoznanie i przeszkolenie w zakresie BHP, przepisów
przeciwpożarowych, „przepisów covidowych”, regulaminem pracy
obowiązującym u pracodawcy

• wprowadzenie stanowiskowe,

• zdobycie wiedzy i umiejętności wykonywania konkretnych czynności,
zadań zawodowych, które pozwolą na nabycie niezbędnych
umiejętności związanych z pracą w zawodzie,

• sprawdzenie praktyczne nabytej wiedzy i umiejętności podczas 
egzaminu praktycznego na stanowisku pracy.



CERTYFIKACJA KOMPETENCJI
na poziomie zadań zawodowych

Jacek Hordejuk
Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku



• System certyfikacji kompetencji ma na celu uzupełnienie obecnego
sytemu potwierdzania kwalifikacji poprzez walidację i certyfikację na
poziomie zadań zawodowych i umiejętności.

• W ramach stworzonego sytemu walidacja ma charakter praktyczny.
Egzamin potwierdzający kompetencje polega na wykonaniu przez
Zdającego zadania egzaminacyjnego na stanowisku egzaminacyjnym,
zgodnie z przygotowanymi standardami egzaminacyjnymi.

• Czas trwania egzaminu dla konkretnego zadania zawodowego określony
jest indywidualnie do zadania i zależy od jego złożoności.

PROCES WALIDACJI I CERTYFIKACJI 



Stanowisko powinno być
przygotowane z uwzględnieniem
warunków realizacji zadania
zawodowego w realnych warunkach
oraz kształcenia w danym zawodzie.

Przykładowe miejsca realizacji
egzaminów:
• Pbi-Serwis Artur Michałowski
• Studio Kosmetyczno – Fryzjerskie

Studio Przemian Dorota Szafran
• Zmiana Klimatu
• Fizjolimf Katarzyna Zubrewicz

STANOWISKO EGZAMINACYJNE



• Powołana jest w celu prowadzenia procesu walidacji i certyfikacji
kompetencji.

• W każdej Komisji powinien się znaleźć przynajmniej jeden pracodawca
(przedsiębiorca) świadczący usługi w obszarze tożsamym lub zbliżonym
do obszaru kształcenia, do którego powołana zostanie Komisja.

• Głównym zadaniem Komisji jest walidacja umiejętności lub zadania
zawodowego i wydawanie decyzji o uznaniu bądź nieuznaniu posiadania
kompetencji w zakresie danej umiejętności lub zadania przez kandydata
na podstawie standardów walidacji i certyfikacji efektów kształcenia na
poziomie umiejętności i zadań zawodowych.

KOMISJA DS. WALIDACJI I CERTYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA



• Podstawą uznania potwierdzenia
kompetencji przez Zdającego jest
wykonanie zadania w takim stopniu,
w jakim powinien je wykonać
świadcząc tego typu usługę na rynku
pracy.

• Wynik egzaminu ustala i
ogłasza Komisja.

PRZEBIEG EGZAMINU


