
KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY 

B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych  
 
M6. Praktyki zawodowe 
311209.M6.J1. Wykonywanie prac związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych 
311209.M6J2. Wykonywanie prac związanych z budową i eksploatacją instalacji sanitarnych 
 

1 Wykonywanie prac związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 
programowych  

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał nauczania 

BHP(7)11 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, 
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska w rzeczywistych warunkach pracy; 

P c 
Organizacja stanowiska pracy zgodnie  
z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska  
w rzeczywistych warunkach pracy. 
Stosowanie środków ochrony indywidualnej  
i zbiorowej podczas typowych i nietypowych zadań 
zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. 
Wykonywanie czynności związanych z konserwacją, 
naprawą i modernizacją sieci komunalnych w 
rzeczywistych warunkach pracy zgodnie 
z obowiązującymi procedurami zewnętrznymi 
i wewnątrzzakładowymi. 
Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji budowy 
oraz eksploatacji sieci komunalnych. 
Organizowanie prac związanych z budową  
i eksploatacją sieci komunalnych. 

BHP(8)10 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej w rzeczywistych 
warunkach pracy podczas prac związanych z eksploatacją sieci komunalnych; 

P C 

B.8.1(18)7 wykonać czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci 
wodociągowych i sieci kanalizacyjnych w rzeczywistych warunkach pracy; 

P c 

B.8.2(18)3 wykonać czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci 
gazowych zgodnie z procedurami dotyczącymi prac niebezpiecznych  
i gazoniebezpiecznych w rzeczywistych warunkach pracy;  

P C 

B.8.3(17)7 wykonać czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci i 
węzłów ciepłowniczych w rzeczywistych warunkach pracy; 

P C 

B.27.1(8)10 zarchiwizować dokumentację budowy sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych; 

P C 

B.27.2(7)11 zarchiwizować dokumentację budowy sieci gazowych;  P c 

B.27.3(11)7 zorganizować prace związane z remontem oraz modernizacją sieci 
i węzłów ciepłowniczych w rzeczywistych warunkach pracy; 

P C 

Planowane zadania 
Obserwacja czynności lub uczestniczenie w czynnościach związanych z remontem, naprawą i konserwacją sieci komunalnych, prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji budowy i 
eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji prac. Wskazane jest, aby uczeń posiadał jednego wyznaczonego/odpowiedzialnego za niego pracownika, który sukcesywnie będzie 
wdrażał go w wykonywanie zadań zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Pracownik ten powinien być kompetentny, stanowiący wzór do naśladowania. Uczeń powinien 
wykonywać czynności zawodowe samodzielnie pod nadzorem odpowiedzialnego pracownika. Czynności wykonywane samodzielnie powinny być zawsze nadzorowane i sprawdzane przez 
pracownika. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).  



1 Wykonywanie prac związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych 

Przed rozpoczęciem praktyk zawodowych należy zapoznać uczniów z programem praktyk zawodowych, regulaminem i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
przeciwpożarowej obowiązującymi w zakładzie pracy/przedsiębiorstwie. 
Środki dydaktyczne 
Rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu technik urządzeń sanitarnych. 
Zalecane metody dydaktyczne 
Praktyki zawodowe powinny odbywać się w dni robocze, poza porą nocną. W okresie praktyk zawodowych uczeń podlega obowiązkom wynikającym z regulaminu szkolnego, a ponadto ma 
obowiązek zastosować się do zasad obowiązujących w zakładzie pracy/przedsiębiorstwie, w którym odbywa praktyki zawodowe  
Do zakładu pracy/przedsiębiorstwa, w którym odbywać się będą praktyki zawodowe, należy przed rozpoczęciem praktyk dostarczyć program praktyk oraz uzgodnić zasady współpracy na 
linii opiekun praktyk ze strony szkoły – opiekun praktyk ze strony pracodawcy. Program praktyk zawodowych można traktować w sposób elastyczny. Ze względów organizacyjnych 
dopuszcza się pewne modyfikacje i odstępstwa od jego realizacji, w zależności od specyfiki zakładu pracy. W czasie praktyk zawodowych uczeń ma obowiązek prowadzić dziennik praktyk 
zawodowych. Uczniowie powinni uczestniczyć w procesie pracy oraz w różnorodnych formach szkolenia organizowanych przez opiekuna praktyk, takich jak: pokazy, instruktaże, obserwacje 
pracy specjalistów oraz spotkania i zajęcia szkoleniowe.  
Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Zajęcia należy prowadzić w grupach do 4 osób lub nawet mniejszych (do 1-
osobowych) jeżeli wymaga tego specyfika zakładu/przedsiębiorstwa. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Propozycję oceny umiejętności ukształtowanych podczas praktyk zawodowych dokonuje opiekun praktyk ze strony pracodawcy na podstawie obserwacji wykonywanych przez ucznia 
zadań. Zadaniem opiekuna praktyk ze strony szkoły jest akceptacja lub weryfikacja oceny wystawionej przez pracodawcę oraz uwzględnienie w ocenie ostatecznej sposobu prowadzenia 
dziennika praktyk zawodowych. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  
dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, 
dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 

 
 

2. Wykonywanie prac związanych z budową i eksploatacją instalacji sanitarnych 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 
programowych  

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał nauczania 

BHP(8)11 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej w rzeczywistych 
warunkach pracy podczas prac związanych z eksploatacją instalacji sanitarnych; 

P C 
Organizacja stanowiska pracy zgodnie  
z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska  
w rzeczywistych warunkach pracy. 
Stosowanie środków ochrony indywidualnej 
 i zbiorowej podczas typowych i nietypowych zadań 
zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. 
Wykonywanie czynności związanych z konserwacją, 
naprawą i modernizacją instalacji sanitarnych w 

B.9.1(13)5 odpowietrzyć i napełnić instalacje wodociągowe w rzeczywistych 
warunkach pracy; 

P C 

B.9.1(17)13 wypełnić dokumentację z przeprowadzanych prób szczelności instalacji 
wodociągowych i kanalizacyjnych w rzeczywistych warunkach pracy; 

P c 

B.9.1(18)11 wypełnić dokumenty z przeglądu technicznego instalacji wodociągowych i 
kanalizacyjnych w rzeczywistych warunkach pracy; 

P C 

B.9.1(19)9 przeprowadzić konserwację i naprawę instalacji wodociągowych  
i kanalizacyjnych w budynkach wielo- i jednorodzinnych; 

P C 



2. Wykonywanie prac związanych z budową i eksploatacją instalacji sanitarnych 

B.9.2(13)5 wypełnić dokumenty z przeprowadzonych prób szczelności instalacji 
gazowych w rzeczywistych warunkach pracy; 

P C 
rzeczywistych warunkach pracy zgodnie z 
obowiązującymi procedurami zewnętrznymi i 
wewnątrzzakładowymi. 
Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji budowy 
oraz eksploatacji instalacji sanitarnych. 
Wykonywanie czynności związanych z eksploatacją 
instalacji sanitarnych. 

B.9.2(17)6 zarchiwizować istniejące dokumenty z przeprowadzonych corocznych 
przeglądów stanu technicznego instalacji gazowych; 

P c 

B.9.2(18)5 wykonać czynności związane z konserwacją kuchenki gazowej zgodnie z 
procedurami; 

P C 

B.9.3(17)6 wykonać czynności związane z odpowietrzaniem, uruchamianiem  
i regulacją instalacji grzewczych w rzeczywistych warunkach pracy; 

P C 

B.9.3(18)5przeprowadzić przegląd techniczny instalacji grzewczych  
w rzeczywistych warunkach pracy; 

P C 

B.9.3(19)4 wykonać prace związane z konserwacją i naprawą instalacji grzewczych w 
rzeczywistych warunkach pracy; 

P C 

B.9.4(14)6 uruchomić i dokonać regulacji nowo wybudowanej instalacji grzewczej w 
rzeczywistych warunkach pracy; 

P C 

B.9.4(15)5 zarchiwizować istniejącą dokumentację z przeprowadzonych przeglądów 
technicznych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach budowlanych; 

P C 

B.9.4(16)5 wykonać prace związane z konserwacją przewodów instalacji wentylacji 
mechanicznej w rzeczywistych warunkach pracy; 

P C 

B.27.1(9)3 zarchiwizować istniejące dokumenty związane z przeprowadzonymi 
odbiorami technicznymi instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych; 

P C 

B.27.2(9)3 skompletować istniejącą dokumentację niezbędną do odbioru 
technicznego, uruchomienia i przekazania do użytkowania instalacji gazowej; 

P C 

B.27.4(5)4 skompletować istniejącą dokumentację techniczną niezbędną do odbioru 
technicznego, uruchomienia i przekazania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
w obiektach budowlanych do użytkowania; 

P C 

Planowane zadania 
Obserwacja czynności, lub uczestniczenie w czynnościach związanych z remontem, naprawą i konserwacją instalacji sanitarnych, prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji budowy i 
eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji prac. Wskazane jest, aby uczeń posiadał jednego wyznaczonego/odpowiedzialnego za niego pracownika, który sukcesywnie będzie 
wdrażał go w wykonywanie zadań zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Pracownik ten powinien być kompetentny, stanowiący wzór do naśladowania. Uczeń powinien 
wykonywać czynności zawodowe samodzielnie pod nadzorem odpowiedzialnego pracownika. Czynności wykonywane samodzielnie powinny być zawsze nadzorowane i sprawdzane przez 
pracownika. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).  
Przed rozpoczęciem praktyk zawodowych należy zapoznać uczniów z programem praktyk zawodowych, regulaminem i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
przeciwpożarowej obowiązującymi w zakładzie pracy/przedsiębiorstwie. 
Środki dydaktyczne 
Rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu technik urządzeń sanitarnych. 
Zalecane metody dydaktyczne 



2. Wykonywanie prac związanych z budową i eksploatacją instalacji sanitarnych 

Praktyki zawodowe powinny odbywać się w dni robocze, poza porą nocną. W okresie praktyk zawodowych uczeń podlega obowiązkom wynikającym z regulaminu szkolnego,  
a ponadto ma obowiązek zastosować się do zasad obowiązujących w zakładzie pracy/przedsiębiorstwie, w którym odbywa praktyki zawodowe.  
Do zakładu pracy/przedsiębiorstwa, w którym odbywać się będą praktyki zawodowe, należy przed rozpoczęciem praktyk dostarczyć program praktyk oraz uzgodnić zasady współpracy na 
linii opiekun praktyk ze strony szkoły – opiekun praktyk ze strony pracodawcy. Program praktyk zawodowych można traktować w sposób elastyczny. Ze względów organizacyjnych 
dopuszcza się pewne modyfikacje i odstępstwa od jego realizacji, w zależności od specyfiki zakładu pracy. W czasie praktyk zawodowych uczeń ma obowiązek prowadzić dziennik praktyk 
zawodowych. Uczniowie powinni uczestniczyć w procesie pracy oraz w różnorodnych formach szkolenia organizowanych przez opiekuna praktyk, takich jak: pokazy, instruktaże, obserwacje 
pracy specjalistów oraz spotkania i zajęcia szkoleniowe.  
Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Zajęcia należy prowadzić w grupach do 4 osób lub nawet mniejszych (do 1-
osobowych) jeżeli wymaga tego specyfika zakładu/przedsiębiorstwa. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Propozycję oceny umiejętności ukształtowanych podczas praktyk zawodowych dokonuje opiekun praktyk ze strony pracodawcy na podstawie obserwacji wykonywanych przez ucznia 
zadań. Zadaniem opiekuna praktyk ze strony szkoły jest akceptacja lub weryfikacja oceny wystawionej przez pracodawcę oraz uwzględnienie w ocenie ostatecznej sposobu prowadzenia 
dziennika praktyk zawodowych. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  
dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, 
dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 

 


