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PROGRAM PRAKTYK – TECHNIK OPTYK 

Praktyka zawodowa stanowi jeden z ostatnich etapów kształcenia w zawodzie technik optyk. Istotne 

jest, aby była ona tak zorganizowana, by umożliwić uczniom kontakt z dobrze prosperującą firmą optyczną, 

posiadającą nowoczesne wyposażenie salonu, gabinetu oraz warsztatu wykonywania, naprawy i konserwacji 

pomocy wzrokowych. Program praktyki zawodowej należy traktować w sposób elastyczny. Za względu 

organizacyjnych, dopuszcza się pewne zmiany związane ze specyfikacją zakładu, w którym uczeń odbywa 

praktykę. Praktyka zawodowa powinna jednak być tak zorganizowana, aby umożliwić uczniom zastosowanie i 

pogłębianie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Zaleca się, aby w 

miarę możliwości uczniowie mogli poznać pracę różnych działów zakładu. Przed dopuszczeniem uczniów do 

wykonywania zadań należy zapoznać ich z przepisami bhp obowiązującymi na danym stanowisku pracy. W 

trakcie realizacji praktyki zawodowej uczniowie powinni dokumentować jej przebieg prowadząc dzienniczek 

praktyk. 

 

Praktyka zawodowa obejmuje swoim zakresem zagadnienia: 

 

1.    Organizacja pracy w zakładzie. 
1.1. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy  przestrzegane w zakładzie. 

1.2.  Struktura organizacyjna zakładu i jego otoczenia. 

1.3. Oferowane usługi. 

2.    Organizacja stanowiska pracy w salonie, gabinecie i warsztacie. 
2.1.  Wyposażenie salonu, gabinetu i warsztatu. 

2.2.  Podstawowe czynności związane z realizacją zadań w salonie, gabinecie i warsztacie. 

3.   Obsługa klientów salonu optycznego. 
3.1.  Poznanie zasady działania salonu optycznego. 

3.2.  Przeszkolenie z zakresu obsługi klienta. 

3.3.  Poznanie oferty  oprawek i szkieł okularowych. 

3.4.  Poznanie podstawowych skrótów opisujących soczewki okularowe oraz ich uszlachetnienia. 

3.5.   Praca z cennikiem  oraz poznanie podstawowych informacji na temat przyjmowania i   

         wydawania  zleceń na wykonanie pomocy wzrokowych w warsztacie.  

4.     Wykonywanie badań w gabinecie okulistycznym. 
4.1. Zapoznanie się z podstawowymi badaniami wzroku. 

4.2  Zapoznanie się z przyrządami do badania wzroku i wykonanie na nich badań wzroku. 

4.3. Zapoznanie się z receptą okulistyczną. 

4.4. Pomiar rozstawu źrenic i ich wysokości i szerokości. 

4.5. Nabycie umiejętności posługiwania się podstawowymi urządzeniami w gabinecie okulistycznym. 

5.      Wykonywanie pomocy wzrokowych 
5.1. Nabycie umiejętności obsługi podstawowych maszyn wykorzystywanych w warsztacie  

5.2. Podstawowe prace warsztatowe: szlifowanie szkieł okularowych, wiercenie otworów, pomiar mocy 

optycznych szkieł okularowych, wykonywanie frezów i rowków, polerowanie bocznych  powierzchni  

szkieł okularowych, osadzanie szkieł okularowych w oprawkach. 

5.3.  Wykonanie okularów o parametrach określonych w recepcie z soczewkami z i bez decentracji. 

6.    Naprawa i  konserwacja pomocy wzrokowych. 
6.1. Czyszczenie oprawek i szkieł okularowych. 

6.2. Wymiana  szkła okularowego. 

6.3. Naprawa oprawki. 

 

Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia 
 

Oceny osiągnięć ucznia dokonuje opiekun praktyki na podstawie obserwacji czynności wykonywanych podczas 

realizacji przydzielonych zadań oraz zapisów w dzienniczku praktyk. Wskazane jest , aby na zakończenie praktyki 

uczeń przedstawił opiekunowi praktyki sprawozdanie z jej realizacji. Powinien to być raport o tematyce związanej z  

zakładem pracy i odbywaną praktyką. 

Kontrola i ocena przebiegu praktyki powinna uwzględniać : 

- przestrzeganie dyscypliny pracy, 

- samodzielność podczas wykonywania pracy, 

- jakość wykonywanej pracy. 

- przestrzeganie przepisów bhp 

Po ukończeniu praktyki opiekun powinien wystawić zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej oraz odnotować 

w dzienniczku opinię o pracy i postępach ucznia wraz z proponowaną oceną końcową.  


