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WSTĘP  

Praktyki zawodowe  zaplanowano na 10 dni ( 60h), na terenie siedziby Centrum Integracji 
Społecznej w Świebodzinie. 
Zgodnie z Regulaminem CIS , dzienny czas pracy uczestnika CIS wynosi  to 6 h, dlatego łączny 
czas praktyk dla jednej osoby to 60h. Dodatkowo, każdy z uczestników odbył szkolenie 
teoretyczne w wymiarze 5 dni x 8 h=40 h. 
Siedziba CIS mieści się w budynku przedwojennym, gdzie znajdują się powierzchnie 
drewniane wymagające renowacji , w tym podłogi , schody , okna . Wiedza zdobyta u 
partnera niemieckiego będzie mogła być praktycznie wykorzystana podczas praktyk 
zawodowych na tym obiekcie. Praktyki zawodowe będą nadzorowane przez kadrę lidera i 
partnera . Zapewniono materiały zużywalne do praktyk ,tłumaczenie, posiłki , noclegi dla 
trenera niemieckiego.      
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PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH  

  

Dzień Tytuł zajęć / opis Czas Prowadzący Podpis 
 

1 Przedstawienie programu praktyk  

• Opis programu, podczas którego uczestnicy 
otrzymają harmonogram   

• Zapoznanie się z przepisami bhp i p.poż. przy 
obróbce drewna . Instrukcja stanowiskowa.  
 

2 h   

Sprawy organizacyjne przebiegu praktyk  

• Podział zespołu 10 uczestników na grupy w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa praktyk , wybór 
przedstawicieli grup  

1 h   

Zajęcia praktyczne 

• Prawidłowe oczyszczenie starych schodów   

3 h    

2 Podsumowanie dnia poprzedniego 

• Podsumowanie dnia poprzedniego w formie 
krótkiego quizu oraz pytań do uczestników 
szkolenia 

1h   

Prawidłowe uporządkowanie stanowiska pracy 

• Dokładne oczyszczenie stanowiska, ułożenie 
narzędzi pomocniczych 

• Oczyszczenie używanej ochrony osobistej 

• Upewnić się ze stanowisko nie stwarza żadnych 
zagrożeń dla otoczenia 

• Obsługa elektronarzędzi stosowanych przy 
obróbce drewna. Wyłączenie dopływu energii 
elektrycznej od maszyn. 

 

2h 

Zajęcia praktyczne 

• Prawidłowe oczyszczenie starych schodów   

2h   

Zajęcia praktyczne 

• Prawidłowe oczyszczenie starych  podłóg 

1h   
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3 Podsumowanie dnia poprzedniego 

• Podsumowanie dnia poprzedniego w formie 
krótkiego quizu oraz pytań do uczestników 
szkolenia 

1h    

Rysunek techniczny 

• Przedstawienie podstawowych informacji jak 
czytać  profesjonalny rysunek techniczny 
remontowanych pomieszczeń  

 

1h   

Zajęcia praktyczne 

• Demontaż starych drewnianych drzwi oraz 
ościeżnic  
 

4h   

4 Podsumowanie dnia poprzedniego 

• Podsumowanie dnia poprzedniego w formie 
krótkiego quizu oraz pytań do uczestników 
szkolenia 

 

1h   

Zajęcia praktyczne 

• Demontaż starych drewnianych drzwi oraz 
ościeżnic 

5h   

5 Podsumowanie dnia poprzedniego 

• Podsumowanie dnia poprzedniego w formie 
krótkiego quizu oraz pytań do uczestników 
szkolenia 

2h    

Odnowa starych schodów drewnianych 

• Zapoznanie się z etapami prac co należy zrobić 
przed ich rozpoczęciem i jakie zabiegi trzeba 
kolejno wykonać 

• Czym i jak należy szlifować stare schody 

• Zabezpieczenie drewnianych schodów po przez 
staranne gruntowanie (olej, klej, bejca) 

4h   

6 Podsumowanie dnia poprzedniego 

• Podsumowanie dnia poprzedniego w formie 
krótkiego quizu oraz pytań do uczestników 
szkolenia 

1h   

Naprawa  schodów 

• Nanoszenie linii ciecia na podłużnice schodów 

• Obróbka desek schodowych strugiem 

• Stosowanie narzędzi ręcznych takich jak dłuta i 
gwintówki 

2h   
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• Stała kontrola jakości i ewentualne prace 
naprawcze 

Zajęcia praktyczne 

• Wykuwanie otworów w stopniach schodów a 
pomocą dłut, gwintowników i podstawowych 
strugarek 

• Produkcja stopni i podstopni schodów 

• stała kontrola jakości i ewentualne prace 
naprawcze 

3h   

7 Podsumowanie dnia poprzedniego 

• Podsumowanie dnia poprzedniego w formie 
krótkiego quizu oraz pytań do uczestników 
szkolenia 

1h   

Zajęcia praktyczne 

• Obróbka powierzchni drewnianych elementów 
schodów i podłóg  za pomocą szlifierek ręcznych 

• Ciągła kontrola jakości i ewentualne prace 
naprawcze 

• Struganie stopni schodów na strugarce 
czterostronnej. 

• Fazowanie stopni  schodów na frezarce stołowej 

5h 

8 Podsumowanie dnia poprzedniego 

• Podsumowanie dnia poprzedniego w formie 
krótkiego quizu oraz pytań do uczestników 
szkolenia 

1h   

Zajęcia praktyczne 

• Obróbka powierzchni drewnianych elementów 
schodów i podłóg  za pomocą szlifierek ręcznych 

• Ciągła kontrola jakości i ewentualne prace 
naprawcze 
 

2h 

Zajęcia praktyczne 

• Demontaż starych drewnianych drzwi oraz 
ościeżnic 

2h   

Prawidłowe uporządkowanie stanowiska pracy 

• Dokładne oczyszczenie stanowiska, ułożenie 
narzędzi pomocniczych 

• Oczyszczenie używanej ochrony osobistej 

1h    
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• Upewnić się ze stanowisko nie stwarza żadnych 
zagrożeń dla otoczenia 

• Wyłączenie dopływ energii elektrycznej od 
maszyny 

•  

9 Zajęcia praktyczne 

• Prawidłowy montaż schodów z klejeniem i 
skręcaniem podłużnic schodów 

5 h   

Prawidłowe uporządkowanie stanowiska pracy 

• Dokładne oczyszczenie stanowiska, ułożenie 
narzędzi pomocniczych 

• Oczyszczenie używanej ochrony osobistej 

• Upewnić się ze stanowisko nie stwarza żadnych 
zagrożeń dla otoczenia 

• Wyłączenie dopływ energii elektrycznej od 
maszyny 

 

1h 

10 Podsumowanie dnia poprzedniego 
Podsumowanie dnia poprzedniego w formie krótkiego 
quizu oraz pytań do uczestników szkolenia 

1h   

Wystawienie ocen końcowych 

• Podsumowanie prac i przebiegu szkoleń przez 
wszystkich prowadzących 

• Generalne uwagi lub pytania od uczestników 
szkolenia 

2 h   

Wręczenie certyfikatów 

• Indywidualne wręczenie certyfikatu ukończenia 
szkolenia wraz ze zdjęciem i skromnym 
upominkiem 

 

3h   

 


