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Wyciąg na podstawie 
załącznika do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 31 marca 2017 r. 

w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach 

(Dz. U. z 2017r., poz. 860) 

 

 
 

PODSTAWA PROGRAMOWA 
KSZTAŁCENIA W ZAWODACH 

 

Podstawa programowa kształcenia w zawodach została określona w trzech częściach: 

1) część I określa ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego oraz obejmuje tabelę 

zawierającą wykaz kwalifikacji wraz z ich powiązaniami z zawodami i efektami 

kształcenia; 

2) część II określa: efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, efekty kształcenia 

wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do 

kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz efekty kształcenia właściwe dla 

kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach; 

3) część III określa opis kształcenia w poszczególnych zawodach zawierający: nazwy 

i symbole cyfrowe zawodów, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, 

cele kształcenia w zawodach, nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, warunki 

realizacji kształcenia w zawodach, minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego oraz 

możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru 

kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 

 

CZĘŚĆ I 
 

OGÓLNE CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
 

Kształcenie zawodowe jest realizowane w szkołach ponadpodstawowych: branżowej szkole 

I stopnia, technikum, branżowej szkole II stopnia oraz szkole policealnej. 

Kształcenie zawodowe jest także realizowane na kwalifikacyjnych kursach zawodowych 

prowadzonych przez podmioty, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), oraz na kursach umiejętności 

zawodowych, o których mowa w przepisach w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 

pozaszkolnych. 

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach 

współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na 

zmieniającym się rynku pracy. 

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich 

realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na 

które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów 

gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność 

geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców 

w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. 



W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego 

i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia 

ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy 

ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności 

zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość 

sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. 

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego 

uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem 

indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia 

i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. 

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego 

otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej 

absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w poszczególnych zawodach wpisanych do 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 

Wiedza i umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne, które uczący się nabywa 

w procesie kształcenia zawodowego, są opisane, zgodnie z ideą europejskich ram kwalifikacji1), 

w języku efektów kształcenia, które obejmują: 

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, w tym kompetencje personalne 

i społeczne; 

2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące 

podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów; 

3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach. 

Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej 

w zawodzie został podzielony na części, z których każda może być nauczana na kursach 

umiejętności zawodowych, o których mowa w przepisach w sprawie kształcenia ustawicznego 

w formach pozaszkolnych. 

Szkoły i inne podmioty, prowadzące kształcenie zawodowe, dokonują bieżącej oceny stopnia 

osiągnięcia przez uczących się zakładanych efektów kształcenia oraz ich przygotowania do 

potwierdzania kwalifikacji zawodowych. System egzaminów potwierdzających kwalifikacje 

w zawodzie umożliwia oddzielne potwierdzanie w toku kształcenia każdej kwalifikacji 

wyodrębnionej w zawodzie. 

Kształcenie w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego jest 

prowadzone w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach. 

Działalność edukacyjna szkoły w zakresie kształcenia w danym zawodzie jest określona 

w programie nauczania do zawodu. Program nauczania do zawodu realizowany w szkole 

uwzględnia wszystkie elementy podstawy programowej kształcenia w zawodach. 

Dla celów kształcenia, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, wskazano 

obszary kształcenia, do których są przypisane poszczególne zawody, pogrupowane pod 

względem wspólnych efektów kształcenia wymaganych do realizacji zadań zawodowych: 

1) administracyjno-usługowy (AU); 

2) budowlany (BD); 
 

 
1) Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji 

dla uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 111 z 06.05.2008, str. 1). 



3) elektryczno-elektroniczny (EE); 

4) mechaniczny i górniczo-hutniczy (MG); 

5) rolniczo-leśny z ochroną środowiska (RL); 

6) turystyczno-gastronomiczny (TG); 

7) medyczno-społeczny (MS); 

8) artystyczny (ST). 

W ramach każdego obszaru kształcenia zawody zostały uporządkowane według typu szkoły, 

w którym może odbywać się kształcenie w danym zawodzie: 

1) branżowa szkoła I stopnia; 

2) technikum2); 

3) branżowa szkoła II stopnia; 

4) szkoła policealna. 

Poszczególne elementy składowe podstawy programowej kształcenia w zawodach zostały 

oznaczone kodami ułatwiającymi ich identyfikację. 

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, w tym kompetencje personalne i społeczne, 

oznaczono kodem składającym się z trzech wielkich liter: 

1) BHP  - bezpieczeństwo i higiena pracy; 

2) PDG  - podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej; 

3) JOZ  - język obcy ukierunkowany zawodowo; 

4) KPS  - kompetencje personalne i społeczne; 

5) OMZ  - organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na 

poziomie technika). 

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę 

do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, oznaczono kodem składającym się z: 

1) trzyliterowego skrótu PKZ; 

2) ujętych w nawiasie: 

a) wielkich liter alfabetu, wskazujących na przyporządkowanie do obszaru kształcenia, 

b) małej litery alfabetu, o charakterze porządkowym, odróżniającym poszczególne PKZ 

w ramach obszaru kształcenia. 

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach oznaczono wielkimi 

literami alfabetu, wskazującymi na przyporządkowanie do obszaru kształcenia, oraz kolejną 

liczbą o charakterze porządkowym. 

Program nauczania do zawodu, realizowany w szkole, uwzględnia określone w podstawie 

programowej kształcenia w zawodach: 

1) ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego; 

2) cele kształcenia w zawodzie, określone w części III; 
 

 
2) Podstawa programowa kształcenia w zawodach ma także zastosowanie do dotychczasowego czteroletniego technikum oraz do 

klas tego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum: 

1) w klasie I czteroletniego technikum – w latach szkolnych 2017/2018–2019/2020; 

2) w klasie II czteroletniego technikum – w latach szkolnych 2018/2019–2020/2021; 

3) w klasie III czteroletniego technikum – w latach szkolnych 2019/2020–2021/2022; 

4) w klasie IV czteroletniego technikum – w latach szkolnych 2020/2021–2022/2023. 



3) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, określone w części II, w zakresie: 

bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), podejmowania i prowadzenia działalności 

gospodarczej (PDG), języka obcego ukierunkowanego zawodowo (JOZ), kompetencji 

personalnych i społecznych (KPS), a w przypadku zawodów nauczanych na poziomie 

technika, również organizacji pracy małych zespołów (OMZ), zgodnie z oznaczeniami 

właściwymi dla danej kwalifikacji w tabeli zamykającej część I; 

4) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące 

podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, określone w części II; 

5) efekty kształcenia właściwe dla każdej kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie, 

określone w części II; 

6) warunki realizacji kształcenia w danym zawodzie, określone w części III; 

7) minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego, określoną w części III, przy czym 

w szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin 

określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych 

szkół3), przewidzianego dla kształcenia zawodowego w danym typie szkoły, zachowując, 

z wyjątkiem szkoły policealnej dla dorosłych, minimalną liczbę godzin wskazanych 

w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów 

i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiących podbudowę 

do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji 

wyodrębnionych w zawodzie. 

Możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w ramach obszaru kształcenia zostały 

określone w części III w opisie kształcenia w poszczególnych zawodach. 

Program nauczania w zakresie jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, realizowany na 

kwalifikacyjnym kursie zawodowym, uwzględnia następujące elementy podstawy programowej 

kształcenia w zawodach, właściwe dla danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie: 

1) ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego; 

2) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, określone w części II, w zakresie: 

bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), podejmowania i prowadzenia działalności 

gospodarczej (PDG), języka obcego ukierunkowanego zawodowo (JOZ), kompetencji 

personalnych i społecznych (KPS), a w przypadku kwalifikacji wyodrębnionych 

w zawodach nauczanych na poziomie technika, również organizacji pracy małych 

zespołów (OMZ), zgodnie z oznaczeniami właściwymi dla danej kwalifikacji w tabeli 

zamykającej część I; 

3) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące 

podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, określone w części II, 

dobierając te efekty dla danej kwalifikacji, zgodnie z oznaczeniami właściwymi dla tej 

kwalifikacji wskazanymi w tabeli zamykającej część I; 

4) efekty kształcenia właściwe dla danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, określone 

w części II; 

5) warunki realizacji kształcenia w zawodzie, w którym została wyodrębniona dana 

kwalifikacja, właściwe dla tej kwalifikacji, określone w części III; 
 

 
3) W przypadku dotychczasowego czteroletniego technikum oraz klas tego czteroletniego technikum prowadzonych w 

pięcioletnim technikum liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w 

rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 

publicznych (Dz. U. poz. 204 oraz z 2014 r. poz. 251 i 1993), zachowując, z wyjątkiem szkoły policealnej dla dorosłych, tę 

minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego. 



6) minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego, określoną w części III dla efektów 

kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach 

obszaru kształcenia, stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie 

zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. 

Kwalifikacje oraz ich powiązania z zawodami i efektami kształcenia wspólnymi dla wszystkich 

zawodów, a także z efektami kształcenia wspólnymi dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, 

stanowiącymi podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, uporządkowane 

narastająco według oznaczeń kwalifikacji w obrębie danego obszaru kształcenia, zostały 

wskazane w tabeli zamykającej część I. 

 

 

 

 

Wykaz kwalifikacji oraz ich powiązania z zawodami i efektami kształcenia uporządkowane 
narastająco według oznaczeń kwalifikacji w ramach danego obszaru kształcenia 

 

Oznaczenie 

kwalifikacji 
Nazwa kwalifikacji 

Symbol 

cyfrowy 

zawodu 

Nazwa zawodu, w którym 

wyodrębniono daną 

kwalifikację 

Efekty 

kształcenia 

wspólne dla 

zawodów w 

ramach obszaru 

kształcenia, 

stanowiące 

podbudowę do 

kształcenia w 

zawodzie lub 

grupie zawodów, 

z 

uwzględnieniem 

BHP, PDG, 

JOZ, KPS 

OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY (AU) 

AU.15. 
Wytwarzanie 

wyrobówstolarskich 

752205 Stolarz 

PKZ(AU.g) 

311922 Technik technologii drewna 

 

 



CZĘŚĆ II 
 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
 

1. EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZAWODÓW 
 

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Uczeń: 

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, 

ochroną środowiska i ergonomią; 

2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy 

i ochrony środowiska w Polsce; 

3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy; 

4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane 

z wykonywaniem zadań zawodowych; 

5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; 

6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; 

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska; 

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; 

9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące 

ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach 

zagrożenia zdrowia i życia. 

 

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 
 

Uczeń: 

1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; 

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz 

przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; 

3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; 

4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi; 

5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży; 

6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży; 

7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności 

gospodarczej; 

8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające 

prowadzenie działalności gospodarczej; 

10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej; 

11) planuje działania związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań; 



12) stosuje zasady normalizacji; 

13) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo 
 

Uczeń: 

1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; 

2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych 

artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; 

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności 

zawodowych; 

4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające 

komunikowanie się w środowisku pracy; 

5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. 

 

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne 
 

Uczeń: 

1) przestrzega zasad kultury i etyki; 

2)  jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 

3) potrafi planować działania i zarządzać czasem; 

4) przewiduje skutki podejmowanych działań; 

5) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania; 

6) jest otwarty na zmiany; 

7) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem; 

8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 

9) przestrzega tajemnicy zawodowej; 

10) negocjuje warunki porozumień; 

11) jest komunikatywny; 

12) stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów; 

13) współpracuje w zespole. 

 

(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na 
poziomie technika) 

 

Uczeń: 

1) planuje i organizuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań; 

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań; 

3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; 

4) monitoruje i ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; 

5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków 

i jakość pracy; 

6) stosuje metody motywacji do pracy; 

7) komunikuje się ze współpracownikami. 



2. EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA ZAWODÓW W RAMACH 
OBSZARU KSZTAŁCENIA, STANOWIĄCE PODBUDOWĘ DO 
KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUB GRUPIE ZAWODÓW 

 

 

OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY (AU) 
 

PKZ(AU.g) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: tapicer, 
stolarz, cieśla, koszykarz-plecionkarz, mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, 

technik technologii drewna 
 

Uczeń: 

1) rozpoznaje gatunki drewna, materiały drzewne i tworzywa drzewne; 

2) określa właściwości drewna i tworzyw drzewnych; 

3) rozpoznaje wady drewna oraz określa przyczyny ich powstawania; 

4) rozróżnia rodzaje uszkodzeń materiałów; 

5) określa materiały pomocnicze stosowane w produkcji; 

6) sporządza szkice i rysunki techniczne; 

7) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń; 

8) posługuje się terminologią stosowaną w przemyśle drzewnym; 

9) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. 

 

 



3. EFEKTY KSZTAŁCENIA WŁAŚCIWE DLA KWALIFIKACJI 
WYODRĘBNIONYCH W ZAWODACH 

 

 

AU.15. Wytwarzanie wyrobów stolarskich. 
 

1. Wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych 
 

Uczeń: 

1) dokonuje klasyfikacji drewna i materiałów drzewnych; 

2) posługuje się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną; 

3) dobiera technologię wytwarzania wyrobów stolarskich; 

4) przygotowuje materiały podstawowe i pomocnicze do wykonania wyrobów z drewna i 

tworzyw drzewnych; 

5) dobiera sposoby obróbki drewna i tworzyw drzewnych; 

6) dobiera narzędzia, maszyny i urządzenia do wykonania obróbki drewna i tworzyw 

drzewnych; 

7) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w stolarstwie; 

8) wykonuje ręczną i maszynową obróbkę drewna i tworzyw drzewnych; 

9) posługuje się przyrządami pomiarowymi i sprawdzianami; 

10) wykonuje hydrotermiczną i plastyczną obróbkę drewna; 

11) wykonuje elementy konstrukcyjne oraz ich połączenia; 

12) stosuje techniki wykańczania powierzchni drewna, tworzyw drzewnych i gotowych 

wyrobów z drewna; 

13) wykonuje klejenie i oklejanie drewna i materiałów drzewnych; 

14) stosuje systemy montażu i okuwania wyrobów stolarskich; 

15) wykonuje konserwację narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych do wykonywania wyrobów 

z drewna i tworzyw drzewnych; 

16) ocenia jakość wykonania wyrobów stolarskich; 

17) wykonuje prace związane z pakowaniem, magazynowaniem oraz transportem elementów, 

podzespołów i wyrobów gotowych. 

 

2. Wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich 
 

Uczeń: 

1) identyfikuje typy konstrukcji oraz style stosowane w meblarstwie; 

2) rozpoznaje wady oraz uszkodzenia materiałów i wyrobów stolarskich; 

3) ustala przyczyny uszkodzeń wyrobów oraz określa sposób ich naprawy, renowacji lub 

konserwacji; 

4) kwalifikuje wyroby stolarskie do naprawy i renowacji; 

5) ustala zakres napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich; 

6) dobiera techniki, materiały i narzędzia do wykonania naprawy, renowacji i konserwacji 

wyrobów stolarskich; 

7) wykonuje naprawę, renowację i konserwację wyrobów stolarskich zgodnie z 

zapotrzebowaniem i wymaganiami klientów; 

8) ocenia jakość wykonania naprawy, renowacji lub konserwacji wyrobów stolarskich. 



CZĘŚĆ III 
 

OPIS KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH 
 

OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY (AU) 
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1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania 

następujących zadań zawodowych: 

1) wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych; 

2) wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych 

w stolarstwie; 

3) wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich. 
 

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych jest niezbędne osiągnięcie 

zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 

2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, 

stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(AU.g); 

3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie stolarz: 

AU.15. Wytwarzanie wyrobów stolarskich. 
 

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie stolarz powinna posiadać następujące pomieszczenia 

dydaktyczne: 

1) pracownię rysunku technicznego, wyposażoną w: modele figur i brył geometrycznych, 

dokumentacje konstrukcyjne, części maszyn i mechanizmów, połączenia stolarskie, łączniki, 

okucia i akcesoria, modele podzespołów oraz wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych, 

modele podstawowych typów konstrukcji, opakowań, rysunki złożeniowe i wykonawcze 

wyrobów stolarskich, dokumentacje techniczne maszyn i podzespołów, katalogi i prospekty 

wyrobów stolarskich, okuć i akcesoriów, stanowiska kreślarskie (jedno stanowisko dla dwóch 

uczniów), stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu dla nauczyciela, stanowiska 

komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery i plotery 

(po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, 

programy komputerowego wspomagania projektowania (Computer Aided Design), projektor 

multimedialny; 

2) pracownię materiałoznawstwa i technologii przetwarzania drewna, wyposażoną w: 

zestawy próbek różnych gatunków drewna, materiałów drzewnych, tworzyw drzewnych, 

klejów i substancji dodatkowych, materiałów do zabezpieczania i uszlachetniania 



powierzchni, modele: połączeń elementów z drewna i tworzyw drzewnych, suszarek, 

wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych, opakowań, połączeń stolarskich, konstrukcji 

i podzespołów, detale, okucia i łączniki, przyrządy, aparaturę i urządzenia do badania drewna 

i tworzyw drzewnych, aparaturę do badania powłok wykończeniowych, mikroskopy, wagi 

techniczne i analityczne, suszarkę laboratoryjną, przyrządy do pomiaru: wilgotności, pH, 

lepkości, gęstości, proste urządzenia do cięcia drewna, ręczne narzędzia stolarskie, narzędzia 

do maszynowej obróbki drewna, katalogi wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych, tablice 

i diagramy dotyczące suszarnictwa, hydrotermicznej i plastycznej obróbki drewna, schematy 

maszyn i urządzeń do przetwarzania drewna, schematy procesów technologicznych, 

dokumentacje technologiczne, normy dotyczące przetwarzania drewna oraz wykonywania 

wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych, oprogramowanie do komputerowego wspomagania 

procesów technologicznych; 

3) warsztaty szkolne, wyposażone w: elementy i modele wyrobów stolarskich, narzędzia, 

maszyny i urządzenia do ręcznej i maszynowej obróbki drewna i tworzyw drzewnych, 

obróbki hydrotermicznej i plastycznej, prac wykończeniowych i montażowych, przyrządy 

i uchwyty obróbkowe, aparaturę i narzędzia kontrolno-pomiarowe, schematy części maszyn 

i urządzeń, rysunki ostrzy narzędzi, parametry kątowe narzędzi, instalację sprężonego 

powietrza, instalację odwiórowywania, oprzyrządowanie obróbkowe, narzędzia i urządzenia 

montażowe, instrukcje technologiczne i stanowiskowe, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, 

katalogi i materiały informacyjne przedsiębiorstw produkujących narzędzia, 

oprzyrządowanie, obrabiarki i urządzenia. 

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach 

kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia 

absolwentów szkół kształcących w zawodzie. 
 

4. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO1) 
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia 

wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, 

stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 

250 godz 

AU.15. Wytwarzanie wyrobów stolarskich 800 godz 

 

1)W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach 

w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, przewidzianego dla kształcenia zawodowego 

w danym typie szkoły, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów 

kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, 

stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji 

wyodrębnionej w zawodzie. 
 

5. MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W RAMACH 
OBSZARU KSZTAŁCENIA 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz po potwierdzeniu kwalifikacji 

AU.15. Wytwarzanie wyrobów stolarskich 

może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii drewna po 

potwierdzeniu kwalifikacji 

AU.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna 

oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego. 


