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Każdy międzynarodowy projekt edukacyjny  

zmienia życie, otwiera umysły,  

rozwija ucznia i nauczyciela  



  Erasmus+  

? 



Założenia na lata 2014–2020: 

 
budżet programu wyniesie 14,7 mld euro; 

udział w programie weźmie 4 mln osób; 

w programie będzie uczestniczyć 125 tys. 

instytucji; 

ok. 1 mld euro zostanie przeznaczony na 

projekty realizowane przez polskie instytucje.  

 

Dane finansowe  

dot. Programu Erasmus+ 



ECVET w Polsce  
 

Czym jest system ECVET?  

  

European Credit System for Vocational Education and Training 

(ECVET)  

  

Europejski system akumulowania i przenoszenia  osiągnięć  

w kształceniu i szkoleniu zawodowym  

 

 

Wdrożenie ECVET jest dobrowolne, w gestii każdego kraju i instytucji 

odpowiedzialnych leży określenie zasad i zakresu funkcjonowania 

tego systemu  



ECVET w Polsce  
 

Podstawowe założenia systemu ECVET  

zostały w Polsce wdrożone w ramach systemu oświaty, w szczególności poprzez:  

– wyodrębnienie kwalifikacji w zawodach szkolnych;   

– opis kwalifikacji w języku efektów uczenia się, z kryteriami weryfikacji;   

– wprowadzenie egzaminów eksternistycznych;   

– możliwość akumulowania i przenoszenia osiągnięć pomiędzy zawodami   

i kwalifikacjami.  

  
Rozszerzenie zakresu stosowania założeń ECVET na pozaszkolny obszar systemu 

kwalifikacji w Polsce wprowadziła ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji  

z 22 grudnia 2015 roku. 



ECVET a jakość mobilności  
 

Zastosowanie założeń systemu ECVET do celów mobilności edukacyjnej wymaga 

zapewnienia jakości w zakresie:  

 

• formułowania efektów uczenia się,  

• tworzenia dokumentacji,  

• weryfikacji nabytych umiejętności,   

• walidacji i uznawania osiągnięć.  

Przejrzystość ww. procedur buduje zaufanie pomiędzy instytucjami partnerskimi  

i wpływa na jakość nabytych umiejętności, a także ich wiarygodność na rynku 

pracy.  

  

ECVET jest wykorzystywany we wszystkich projektach certyfikowanych Kartą 

jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych  

(VET Mobility Charter)  



Zastosowanie systemu ECVET  

w mobilnościach i stażach zawodowych  

uczniów i nauczycieli 

 

 

 

 
Wykorzystanie podstaw programowych kształcenia  

w zawodach szkolnictwa branżowego w procesie potwierdzania 

nabytych kompetencji podczas praktyk i staży zawodowych 



Stosowanie ECVET  

w projektach na rzecz mobilności  

  

 



zatwierdzone projekty 

mobilności w sektorze 

kształcenie zawodowe 

projekty  

z ECVET 

% projektów  

z ECVET 

Konkurs 2014 254 84 33% 

Konkurs 2015 252 103 41% 

Konkurs 2016 215 96 45% 

Konkurs 2017 217 101 47% 

Konkurs 2018 253 123 49% 

Akumulowanie i przenoszenie osiągnięć  

w projektach mobilności edukacyjnej (ERASMUS+) 



Ustawa z dnia  

14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe  

(Dz. U. z dnia 11 
stycznia 2017 r., 

Dz. U. z 30 
listopada 2018 r. 

poz. 2245) 

ABC kształcenia branżowego  

3 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 15 lutego 2019 r.  

w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia  

w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa branżowego 



1. branża audiowizualna (AUD); 

2. branża budowlana (BUD); 

3. branża ceramiczno-szklarska (CES); 

4. branża chemiczna (CHM); 

5. branża drzewno-meblarska (DRM); 

6. branża ekonomiczno-administracyjna (EKA); 

7. branża elektroenergetyczna (ELE); 

8. branża elektroniczno-mechatroniczna (ELM); 

9. branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK); 

10. branża górniczo-wiertnicza (GIW); 

11. branża handlowa (HAN); 

12. branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna  

(HGT); 

13. branża leśna (LES); 

14. branża mechaniczna (MEC); 

15. branża mechaniki precyzyjnej (MEP); 

16. branża metalurgiczna (MTL); 

 

 

 

17.branża motoryzacyjna (MOT); 

18.branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia 

(BPO); 

19.branża ogrodnicza (OGR); 

20.branża opieki zdrowotnej (MED); 

21.branża poligraficzna (PGF); 

22.branża pomocy społecznej (SPO); 

23.branża przemysłu mody (MOD); 

24.branża rolno-hodowlana (ROL); 

25.branża rybacka (RYB); 

26.branża spedycyjno-logistyczna (SPL); 

27.branża spożywcza (SPC); 

28.branża teleinformatyczna (INF); 

29.branża transportu drogowego (TDR); 

30.branża transportu kolejowego (TKO); 

31.branża transportu lotniczego (TLO); 

32.branża transportu wodnego (TWO) 

Zawody   szkolnictwa   branżowego 

Zawody szkolnictwa branżowego przyporządkowano do branż, uwzględniając specyfikę umiejętności 

zawodowych lub zakres, w jakim umiejętności te są wykorzystywane podczas wykonywania zadań 

zawodowych. Branże uporządkowano według kolejności alfabetycznej: 

32 branże zawodowe 



17.BRANŻA MOTORYZACYJNA (MOT) 

Blacharz samochodowy 721306 MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych 

Elektromechanik pojazdów 

samochodowych 

741203 MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów 

pojazdów samochodowych 

 

Lakiernik samochodowy 713203 MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych 

Mechanik motocyklowy 723107 MOT.04. Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych 

Mechanik pojazdów 

samochodowych 

723103 MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych 

Technik pojazdów 

samochodowych 

311513 MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów 

pojazdów samochodowych  

albo 

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych 

oraz 

 MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 

 

6 zawodów,  6  kwalifikacji w branży motoryzacynej 



Efekty kształcenia w kwalifikacji 

-efekty  kształcenia związane z daną kwalifikacją wyodrębnioną w zawodzie -  

1.Bezpieczeństwo i 
higiena pracy (BHP) 

2.Podstawy 
zawodu/zawodów 

3.Umiejętności 
charakterystyczne 

dla kwalifikacji 

6.Podejmowanie  
i prowadzenie 
działalności 

gospodarczej (PDG) 

5.Kompetencje 
personalne  

i społeczne (KPS) 

4.Język obcy 
ukierunkowany 

zawodowo (JOZ) 

7.Organizacja pracy 
małych zespołów 

(OMZ) 

(dotyczy technikum) 

Podstawy przedsiębiorczości 

Dotyczy: 

5-letniego technikum, BS I stopnia – 

absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej 

 



Efekty kształcenia w danej kwalifikacji Kryteria weryfikacji 

1) 1) 

2) 

3) 

2) 1) 

2) 

3) 

BUDOWA  

PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH  

SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO 

Narzędzie do sprawdzania 

wiedzy, umiejętności … dla 

ucznia, Rodzica, pracodawcy, 

nauczyciela, CKE 



Symbol i nazwa kwalifikacji:  

MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych 

Efekty kształcenia w danej kwalifikacji Kryteria weryfikacji 

1) rozróżnia zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych 1) klasyfikuje pojazdy samochodowe 

2) klasyfikuje zespoły i podzespoły pojazdów 

samochodowych 

3) opisuje budowę tradycyjnych i alternatywnych 

źródeł napędu pojazdów samochodowych, w tym 

spalinowych, elektrycznych, hybrydowych 

4) wyjaśnia budowę i zadania układów: napędowych, 

hamulcowych, kierowniczych, jezdnych i elektrycznych 

5) wyjaśnia budowę i zadania układów bezpieczeństwa i 

komfortu jazdy 

6) wyjaśnia budowę i zadania nadwozi i ram 

BUDOWA  

PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH  

SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO 



KTO STOSUJE KRYTERIA WERYFIKACJI?  

Są one powszechną praktyką w wielu systemach kwalifikacji, w wielu systemach kształcenia 

zawodowego (performance criteria / assessment criteria). 

Źródło: Learning outcomes approaches 

in VET curricula - A comparative 

analysis of nine European countries 

(Cedefop, 2010) 



Technik pojazdów 

samochodowych 

311513 MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów 

samochodowych  

albo 

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych 

oraz 

 MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 

 

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa 

branżowego – technik pojazdów samochodowych 

Symbol cyfrowy zawodu 311513 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych 

kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych  

w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego  (Dz. U. z 2019. poz. 991) 

 

Załącznik nr 17.  Branża motoryzacyjna 

strona 2308-2343 (MOT.02. i MOT.06.) 

strona 2344-2377 (MOT.05. i MOT.06.) 



   Strona 2342 

 

Miejsca realizacji praktyk zawodowych: przedsiębiorstwa zajmujące się obsługą 

pojazdów samochodowych oraz podmioty stanowiące potencjalne miejsce 

zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.  

  

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych:  

8 tygodni (280 godzin) 

 
Przykład rozplanowania praktyk zawodowych w technikum 5-letnim 

Klasa 3    – 4 tygodnie (140 godzin) 

Klasa 4    – 4 tygodnie (140 godzin) 

 

Przykład rozplanowania praktyk zawodowych w technikum 4-letnim 

Klasa 2    – 4 tygodnie (140 godzin) 

Klasa 3    – 4 tygodnie (140 godzin) 

 

 

 



MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych 

systemów pojazdów samochodowych  

Nazwa jednostki efektów kształcenia  

MOT.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

MOT.02.2. Podstawy motoryzacji 

MOT.02.3. Przeprowadzanie obsługi i konserwacji mechatronicznych 

systemów pojazdów samochodowych  

MOT.02.4. Diagnozowanie stanu technicznego mechatronicznych 

systemów pojazdów samochodowych. 

MOT.02.5. Wykonywanie napraw mechatronicznych układów pojazdów 

samochodowych  

MOT.02.6. Język obcy zawodowy  

MOT.02.7. Kompetencje personalne i społeczne 



MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów 

samochodowych  

Nazwa jednostki efektów kształcenia  

MOT.06.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

MOT.06.2. Podstawy motoryzacji 

MOT.06.3. Użytkowanie pojazdów samochodowych  

MOT.06.4. Organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych  

MOT.06.5. Nadzorowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 

MOT.06.6. Przeprowadzanie badań technicznych pojazdów 

samochodowych  

MOT.06.7. Język obcy zawodowy  

MOT.06.8. Kompetencje personalne i społeczne 

MOT.06.9. Organizacja pracy małych zespołów  



MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa 

mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych  

Nazwa jednostki efektów kształcenia  

MOT.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

MOT.02.2. Podstawy motoryzacji 

MOT.02.3. Przeprowadzanie obsługi i konserwacji 

mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych  

MOT.02.4. Diagnozowanie stanu technicznego 

mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych. 

MOT.02.5. Wykonywanie napraw mechatronicznych 

układów pojazdów samochodowych  

MOT.02.6. Język obcy zawodowy  

MOT.02.7. Kompetencje personalne i społeczne 

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów 

samochodowych  

Nazwa jednostki efektów kształcenia  

MOT.06.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

MOT.06.2. Podstawy motoryzacji 

MOT.06.3. Użytkowanie pojazdów samochodowych  

MOT.06.4. Organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych  

MOT.06.5. Nadzorowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 

MOT.06.6. Przeprowadzanie badań technicznych pojazdów 

samochodowych  

MOT.06.7. Język obcy zawodowy  

MOT.06.8. Kompetencje personalne i społeczne 

MOT.06.9. Organizacja pracy małych zespołów  



Blok zajęć / 

Jednostka efektów 

kształcenia  

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

MOT.02.3. 

Przeprowadzanie obsługi 

i konserwacji 

mechatronicznych 

systemów pojazdów 

samochodowych 

1) rozróżnia zespoły i 

podzespoły pojazdów 

samochodowych 

1) klasyfikuje pojazdy samochodowe 

2) klasyfikuje zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych 

3) opisuje budowę tradycyjnych i alternatywnych źródeł napędu pojazdów samochodowych, w tym 

spalinowych, elektrycznych, hybrydowych 

4) wyjaśnia budowę i zadania układów: napędowych, hamulcowych, kierowniczych, jezdnych i elektrycznych 

5) wyjaśnia budowę i zadania układów bezpieczeństwa i komfortu jazdy 

6) wyjaśnia budowę i zadania nadwozi i ram 

MOT.02.3. 

Przeprowadzanie obsługi i 

konserwacji 

mechatronicznych 

systemów pojazdów 

samochodowych 

 

2) określa zasady działania 

podzespołów i 

zespołów stosowanych w 

pojazdach 

samochodowych 

1) wyjaśnia zasadę działania tradycyjnych i alternatywnych źródeł napędu pojazdów samochodowych 

2) wyjaśnia zasadę działania układów napędowych, hamulcowych, kierowniczych, jezdnych, elektrycznych 

oraz bezpieczeństwa i komfortu jazdy 

MOT.02.3. 

Przeprowadzanie obsługi i 

konserwacji 

mechatronicznych 

systemów pojazdów 

samochodowych 

3) określa zasady 

eksploatacji pojazdów 

samochodowych 

1) określa wymagania, jakie musi spełniać pojazd samochodowy w trakcie eksploatacji 

2) opisuje czynniki wpływające na stan techniczny i trwałość pojazdu 

3) rozróżnia rodzaje zużycia eksploatacyjnego pojazdów samochodowych 

4) dobiera samochodowe materiały konserwacyjne i eksploatacyjne 

5) określa sposoby zapobiegania nadmiernemu zużyciu eksploatacyjnemu pojazdów samochodowych 

6) stosuje zasady eksploatacji pojazdów samochodowych 

(…) (…) 

MOT.02.3. 

Przeprowadzanie obsługi i 

konserwacji 

mechatronicznych 

systemów pojazdów 

samochodowych 

12) Stosuje specjalistyczne 

oprogramowanie 

komputerowe 

wspomagające obsługę i 

konserwację 

mechatronicznych 

systemów pojazdów 

samochodowych 

1) korzysta z programów komputerowych wspomagających wyszukiwanie informacji o obsłudze i konserwacji 

urządzeń i instalacji elektrycznych oraz elektronicznych pojazdów samochodowych 

2) korzysta z programów komputerowych wspomagających wyszukiwanie urządzeń i instalacji elektrycznych 

oraz elektronicznych pojazdów samochodowych różnych producentów 

3) wykonuje obsługę i konserwację urządzeń i instalacji elektrycznych oraz elektronicznych pojazdów 

samochodowych z wykorzystaniem programów komputerowych 



Blok zajęć / 

Jednostka efektów 

kształcenia  

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

MOT.02.4. 

Diagnozowanie stanu 

technicznego 

mechatronicznych 

systemów pojazdów 

samochodowych 

1) przyjmuje pojazd 

samochodowy do 

diagnostyki elektrycznych i 

elektronicznych 

układów pojazdów 

samochodowych 

1) rozróżnia dokumentację przyjęcia pojazdu samochodowego do diagnostyki 

2) wypełnia zlecenie serwisowe 

3) sporządza kartę oceny stanu pojazdu samochodowego podczas przyjęcia pojazdu 

samochodowego do diagnostyki 

4) zapisuje informacje uzyskane od klienta w dokumencie przyjęcia pojazdu samochodowego do 

diagnostyki 

5) stosuje procedury serwisowe w trakcie przyjmowania pojazdu samochodowego do 

diagnostyki 

6) określa czas wykonania diagnostyki na podstawie zakresu diagnostyki w programie komputerowym  

7) szacuje koszty diagnostyki pojazdu samochodowego 

MOT.02.4. Diagnozowanie 

stanu technicznego 

mechatronicznych 

systemów pojazdów 

samochodowych 

 

4) przygotowuje pojazdy 

samochodowe do 

diagnostyki elektrycznych i 

elektronicznych 

układów 

1) zabezpiecza pojazd samochodowy przed uszkodzeniem lub przemieszczeniem na stanowisku 

diagnostycznym 

2) oczyszcza pojazd samochodowy z zabrudzeń przed diagnostyką elektrycznych i elektronicznych układów 

3) wskazuje elektryczne i elektroniczne układy pojazdów samochodowych podlegające diagnostyce  

MOT.02.4. Diagnozowanie 

stanu technicznego 

mechatronicznych 

systemów pojazdów 

samochodowych 

9) przekazuje pojazd 

samochodowy po 

diagnostyce elektrycznych 

i elektronicznych 

układów wraz z 

dokumentacją 

1) przekazuje klientowi informacje dotyczące wykonanej diagnostyki elektrycznych 

i elektronicznych układów pojazdu samochodowego 

2) wydaje dokumentację wykonanej diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdu 

samochodowego 

3) wydaje pojazd samochodowy po wykonanej diagnostyce układów elektrycznych i elektronicznych  



Blok zajęć / 

Jednostka efektów 

kształcenia  

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

MOT.02.5. 

Wykonywanie napraw 

mechatronicznych 

układów pojazdów 

samochodowych 

1) wypełnia 

dokumentację związaną 

z przyjęciem pojazdów 

samochodowych do 

wykonywania napraw 

mechatronicznych 
układów pojazdów 

samochodowych 

1) zapisuje informacje uzyskane od klienta w dokumencie związanym z przyjęciem pojazdu 

samochodowego do naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 

2) stosuje procedury przyjęcia pojazdów samochodowych do naprawy elektrycznych 

i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 

3) szacuje czas i koszty wykonania naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów 

samochodowych 

4) wypełnia zlecenie serwisowe naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów 

samochodowych 

5) sporządza kartę oceny stanu pojazdu samochodowego przyjmowanego do naprawy 

elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 

6) stosuje programy komputerowe do wykonania dokumentacji przyjęcia pojazdu samochodowego 

do naprawy elektrycznych i elektronicznych układów 

MOT.02.5. 

Wykonywanie napraw 

mechatronicznych 

układów pojazdów 

samochodowych 

11) wykonuje montaż 

elektrycznych 

i elektronicznych 

układów pojazdów 

samochodowych 

1) ustala kolejne czynności do wykonania montażu elementów elektrycznych i elektronicznych 

układów pojazdów samochodowych 

2) dobiera materiały do wykonania montażu elementów elektrycznych i elektronicznych układów 

pojazdów samochodowych 

3) montuje elektryczne i elektroniczne układy pojazdów samochodowych 

4) zabezpiecza montowane elementy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów 

samochodowych przed uszkodzeniem podczas montażu 

5) sprawdza prawidłowość wykonanego montażu 
MOT.02.5. Wykonywanie 

napraw mechatronicznych 

układów pojazdów 

samochodowych 

14) przekazuje pojazd 

samochodowy po 

naprawie elektrycznych i 

elektronicznych 

układów pojazdów 

samochodowych wraz z 

dokumentacją 

1) przygotowuje pojazd samochodowy do wydania po naprawie elektrycznych i elektronicznych układów 

pojazdów samochodowych 2) przekazuje klientowi informacje dotyczące wykonanej naprawy pojazdów 

samochodowych wraz z kosztorysem i dokumentem sprzedaży 

3) informuje klienta o gwarancji po naprawie pojazdów samochodowych 

4) sporządza dokumentacje gwarancyjną i pogwarancyjną 

5) przekazuje klientowi informacje o stanie technicznym pojazdów samochodowych 

6) wydaje pojazd samochodowy po wykonanej naprawie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów 

samochodowych 



   Praca w grupach  
 

Analiza Jednostek Efektów Kształcenia dla  

MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów 

pojazdów samochodowych  

albo 

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych 

oraz 

 MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów 

samochodowych 

 

zawartych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa 

branżowego technik pojazdów samochodowych 

 



   Praca w grupach  
 

wybór Jednostek Efektów Kształcenia z kwalifikacji: 

MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów 

pojazdów samochodowych  

albo 

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych 

oraz 

 MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów 

samochodowych 

 

realizowanych w czasie programowych, szkolnych praktyk zawodowych … 

 



   Praca w grupach  
 

wybór Jednostek Efektów Kształcenia z kwalifikacji: 

MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów 

pojazdów samochodowych  

albo 

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych 

oraz 

 MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów 

samochodowych 

 

realizowanych w czasie programowych, szkolnych praktyk zawodowych … 

 



   Praca w grupach  
 

Analiza druku  

„POROZUMIENIE O PROGRAMIE ZAJĘĆ” 



   Praca w grupach  
 

wypełnianie druku  

„POROZUMIENIE O PROGRAMIE ZAJĘĆ” 

z wykorzystaniem efektów kształcenia dla 

MOT.02. Obsługa, diagnozowanie  

oraz naprawa mechatronicznych systemów 

 pojazdów samochodowych  

albo 

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz  

naprawa pojazdów samochodowych 

oraz 

 MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu 

 obsługi pojazdów samochodowych 

realizowanych w czasie programowych, szkolnych  

                                       praktyk zawodowych … 

  



  Praca w grupach  
 

wypełnianie druku  

„POROZUMIENIE O PROGRAMIE ZAJĘĆ” 

w oparciu o informacje dotyczące danego zawodu, 

danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie 

zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r.  

w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia  

w zawodach szkolnictwa branżowego oraz 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego: 

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu, 

Poziom PRK dla zawodu 

Nazwa i symbol kwalifikacji wyodrębnionych  

w zawodzie, poziom PRK dla kwalifikacji, (…) 

   



  Praca w grupach  
 

wypełnianie druku  

„POROZUMIENIE O PROGRAMIE ZAJĘĆ” 

 

Status ucznia: 

Absolwent szkoły podstawowej – poziom PRK 

lub gimnazjum – poziom PRK 

 

Obecnie uczeń 4 lub 5-letniego technikum, uczącego się zawodu ….. na 

poziomie IV lub V PRK, w którym wyodrębnione są kwalifikacje zawodowe na 

3, 4 lub 5 poziomie PRK. 

 



W 

6,0 = excellent / celujący  Correlate to the ECVET grade A  

5,0 = very good / bardzo dobry  Correlate to the ECVET grade B  

4,5 = good plus / dobry plus  Correlate to the ECVET grade C  

4,0 = good / dobry  

3,5 = satisfactory plus / dostateczny plus  Correlate to the ECVET grade D  

3,0 = satisfactory / dostateczny  

2,0 = sufficient / dopuszczający  Correlate to the ECVET grade E  

1,0 = unsatisfactory / niedostateczny  Correlate to the ECVET grade F or FX  

SEKCJA IV – SKALA OCEN  

IV.1 STOPIEŃ W SKALI INSTYTUCJI 
 

Przykład z wniosków realizowanych 



W 

IV.2 STOPIEŃ W SKALI ECVET  

 

Przykład z wniosków realizowanych 

A  EXCELLENT – outstanding performance with only 

minor errors  

CELUJĄCY – wybitne osiągnięcia, z niewielkimi błędami  

B  VERY GOOD – above the average standard with 

some errors  

BARDZO DOBRY – wyniki znacznie powyżej średniego standardu z 

niewielkimi błędami  

C  GOOD – generally sound work with a number of 

notable errors  

DOBRY – praca generalnie solidna z kilkoma znaczącymi błędami  

D  SATISFACTORY – fair but with significant 

shortcomings  

DOSTATECZNY – praca do przyjęcia, lecz ze znacznymi błędami i 

brakami  

E  SUFFICIENT – performance meets the minimum 

criteria  

DOPUSZCZAJĄCY – praca i wyniki spełniają minimalne kryteria  

FX  FAIL – some work required before the credit can 

be awarded  

NIEDOSTATECZNY – punkty będzie można przyznać po uzupełnieniu 

pewnych braków  

F  FAIL – considerable further work is required  











CELE KSZTAŁCENIA 

 Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań 

zawodowych: 

1) w zakresie kwalifikacji MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych: 

a) przeprowadzania obsługi instalacji i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów 

samochodowych, 

b) diagnozowania stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych, 

c) wykonywania napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych; 

 2) w zakresie kwalifikacji MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych: 

a) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych, 

b) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych, 

c) organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych, 

d) przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych. 

  

Nauczanie w zawodzie technik pojazdów samochodowych w 5-letnim technikum realizowane jest w oparciu o szkolny plan nauczania opracowany 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół 

(Dz. U. poz. 639).  

 W procesie edukacji zaplanowano dwie miesięczne praktyki zgodnie z rozp. MEN z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych 

kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa 

branżowego (Dz. U. z 2019. poz. 991) 

 i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. (Dz. U. z 2019 r. poz. 316) 
 

Przykład 



 W procesie edukacji zaplanowano dwie miesięczne praktyki zgodnie z rozp. MEN z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych 

kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa 

branżowego (Dz. U. z 2019. poz. 991) 

 Szkolne praktyki zawodowe zaplanowano w 3 i 4 klasie technikum zgodnie z efektami kształcenia zawodowego zawartymi  

w kwalifikacjach: 

a) MOT.02.4. Diagnozowanie stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych  

b) MOT.02.5. Wykonywanie napraw mechatronicznych układów pojazdów samochodowych 

c) MOT.02.6. Język obcy zawodowy 

(…) 

…) MOT.04.Organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych  

…) MOT.06.5. Nadzorowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 

…) MOT.06.6. Przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych  

…) MOT.06.7. Język obcy zawodowy  

wyodrębnionymi w zawodzie technik pojazdów samochodowych, cyfrowy symbol zawodu – 311513, zgodnie z rozp. MEN  

z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności 

zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019. poz. 991) oraz rozp. MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w 

sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. (Dz. U. z 

2019 r. poz. 316) 

 

Przykład 



Szkolny program praktyk zawodowych realizowanych w ramach w ramach pierwszej kwalifikacji: MOT.02. Obsługa, 

diagnozowanie oraz naprawy mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych wyodrębnionej  

w zawodzie technik pojazdów samochodowych, cyfrowy symbol zawodu – 311513 zgodnej z jednostkami efektów 

kształcenia zawartymi w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego -   technik pojazdów 

samochodowych zgodnie z rozp. MEN z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach 

szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa 

branżowego (Dz. U. z 2019. poz. 991) 

  

Indywidualny plan rozwoju uczestnika zagranicą opracowany w ramach pierwszej kwalifikacji: MOT.02. Obsługa, 

diagnozowanie oraz naprawy mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych wyodrębnionej  

w zawodzie technik pojazdów samochodowych, cyfrowy symbol zawodu – 311513 zgodnej z jednostkami efektów 

kształcenia zawartymi w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego -   technik pojazdów 

samochodowych zgodnie z rozp. MEN z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach 

szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych  

w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019. poz. 991) w oparciu o JEK i kryteria weryfikacji  

a) MOT.02.4. Diagnozowanie stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych  

b) MOT.02.5. Wykonywanie napraw mechatronicznych układów pojazdów samochodowych 

c) MOT.02.6. Język obcy zawodowy 

  

Inne … 
 



est  

Szkolny program praktyk zawodowych 

Indywidualny plan rozwoju uczestnika 

Porozumienie o programie zajęć  

Inne dokumenty szkolne dot. praktyki zawodowe dołączone do wniosku … 

 

 

 

muszą zawierać oznaczenia: 

Branży zawodowej - MOT 

Nazwę i symbol cyfrowy zawodu - Technik pojazdu samochodowego 311513 

Nazwę i symbol kwalifikacji wyodrębnione w zawodzie 

- MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów 

pojazdów samochodowych 

  

Jest to dokumentacja szkolna szkoły publicznej  



Art. 120.  

1. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się u pracodawców lub w 

indywidualnych gospodarstwach rolnych, zapewniających rzeczywiste 

warunki pracy, a także w centrach kształcenia zawodowego, warsztatach 

szkolnych, pracowniach szkolnych i placówkach kształcenia ustawicznego. 

1a. Praktyczna nauka zawodu może być realizowana również za granicą na 

podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy 

bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego 

i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii 

Europejskiej. 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r., Dz. U. z 30 listopada 2018 r. poz. 2245) 

 



Art. 120.  

1a. Praktyczna nauka zawodu może być realizowana również za granicą na podstawie umów 

międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, 

jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów 

edukacyjnych Unii Europejskiej. 

 

§ 7 ust. 3 pkt. 6. Rozporządzenie MEN z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. Poz. 644) 

W przypadku umowy o praktyczną naukę zawodu organizowaną za granicą, dyrektor 

szkoły niezwłocznie przekazuje organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny 

informację zawierającą:  

1) miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu;  

2) określenie podmiotu, z którym została zawarta umowa;  

3) liczbę uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu na podstawie tej umowy;  

4) terminy, w jakich jest odbywana praktyczna nauka zawodu na podstawie tej umowy. 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r., Dz. U. z 30 listopada 2018 r. poz. 2245) 

 



 

   Dziękuję za uwagę 
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