UWAGA! PROGRAM STAŻU POWINIEN BYĆ DOSTOSOWANY DO SPECYFIKI ORGANIZACJI
PRACY U ORGANIZATORA ORAZ ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI!!!

Kod i nazwa zawodu lub specjalności: 723103 - mechanik pojazdów samochodowych (wg
klasyfikacji zawodów i specjalności www.psz.praca.gov.pl)

PROGRAM STAŻU DLA STANOWISKA:
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Zakres zadań zawodowych
wykonywanych przez
bezrobotnego *
Zapoznanie się z przepisami
i regulaminem organizacyjnym
pracy.

Opis zadań zawodowych jakie będą wykonywane
przez bezrobotnego w ramach zakresu
zadań zawodowych **
1.
2.
3.
4.
5.

1.

Poznanie wykonywanych
w zakładzie rodzajów napraw i prac
konserwacyjnych pojazdów.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Utrzymanie w czystości
pomieszczeń warsztatowych i
stanowiska pracy.

1.
2.

Przejście instruktażu szkoleniowego z zakresu BHP i p. poż.
Zapoznanie z regulaminem pracy.
Instruktaż stanowiskowy.
Zapoznanie się z przepisami obowiązującymi u Organizatora stażu.
Zapoznanie się z narzędziami, urządzeniami i sprzętem znajdującym
się w warsztacie oraz poznanie zasad bezpiecznego korzystania
z nich.
Rozróżnianie części pojazdów, rodzajów połączeń, materiałów
konstrukcyjnych i eksploatacyjnych.
Określenie stanu technicznego pojazdów i ich zespołów.
Lokalizowanie uszkodzeń w pojeździe.
Dobieranie narzędzi i przyrządów pomiarowych do prac obsługowo –
naprawczych.
Rozpoznawanie rodzajów korozji oraz określanie sposobów ochrony
przed korozją.
Posługiwanie się dokumentacją techniczną i rysunkiem technicznym
podczas prac montażowych i instalacyjnych.
Wykonywanie pod nadzorem Opiekuna pomiarów, napraw
i regeneracji podzespołów pojazdów samochodowych.
Porządkowanie i utrzymanie w czystości stanowiska pracy, narzędzi
i sprzętu.
Zgłaszanie przełożonemu zauważonych awarii i uszkodzeń
w sprzęcie, urządzeniach i pomieszczeniach warsztatowych.

Rodzaj uzyskanych
kwalifikacji lub umiejętności
zawodowych ***

Umiejętność:
a) przygotowanie do samodzielnego wykonywania pracy na stanowisku
mechanika pojazdów samochodowych,
b) umiejętność właściwej organizacji pracy i wykorzystania czasu pracy.

Sposób potwierdzenia przez
Organizatora nabytych
umiejętności zawodowych

Opinia wystawiona przez Organizatora po zrealizowaniu programu
stażu, zawierająca informację o zadaniach realizowanych przez
bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych
w trakcie stażu.

*/ zakres zadań zawodowych - zadania realizowane w danym zawodzie/specjalności, które
umożliwiają osobie podejmującej zatrudnienie po zakończeniu stażu samodzielne wykonywanie
zadań.
**/ opis zadań – szczegółowe określenie czynności, które będą wykonywane w ramach zadania
zawodowego w celu nabycia praktycznych umiejętności,
***/ rodzaj uzyskanych umiejętności zawodowych – umiejętności jakie nabędzie stażysta
w związku z wykonywaniem zadań zawodowych

