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REKOMENDACJA1 NR 1/20192  

RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE MOTORYZACJI Z UWZGLĘDNIENIEM ELEKTROMOBILNOŚCI  

1. Rekomendacja została wydana uchwałą rady nr 3 z dnia 17 czerwca 2019 r. 

2. Analiza stanu sektora z punktu widzenia potrzeb kompetencyjnych, w tym szczegółowe uzasadnienie dotyczące 

przedstawionych rekomendacji w pkt. 3.  

Dokonując analizy potrzeb kompetencyjnych dla sektora motoryzacji z uwzględnieniem elektromobilności wzięto po uwagę w szczególności: 

 Rozporządzenie MEN w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa branżowego (Dz.U. poz. 316 z 2019 r.) 

 Rozporządzenie MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. poz. 391 z 2019 r.) 

 Podstawy programowe kształcenia w zawodach branży motoryzacyjnej (MOT), branży mechanicznej (MEC), branży elektroniczno-

mechatronicznej (ELM), branży metalurgicznej (MTL) oraz branży mechaniki precyzyjnej (MEP) 

                                                           

1  Pierwsza wersja wzoru rekomendacji.  Dopuszcza się możliwość zmiany wzoru rekomendacji na dalszym etapie funkcjonowania Sektorowych Rad 
ds. Kompetencji. 
2 Numer rekomendacji wydanej przez Sektorową Radę ds. Kompetencji/ rok jej wydania. 
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 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w 

zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy 

 Zapotrzebowanie interesariuszy branżowych wynikające ze spotkań konsultacyjno-środowiskowych 

 Raport Sektorowej Rady ds. Kompetencji Motoryzacja i Elektromobilność – „Rewolucja czy ewolucja?” – Polska branża motoryzacji na 

tle światowych trendów gospodarki 4.0 – rekomendacje działań dla edukacji, partnerów społecznych, przemysłu 

Uwzględniając zmiany w branży motoryzacyjnej zachodzące w obszarze firm produkcyjnych oraz sektora usług wskazać należy następujące 

potrzeby w zakresie rozwoju kompetencji sektora: 

1. Olbrzymie znaczenie dla zmian zachodzących w sektorze branży motoryzacyjnej mają zjawiska związane z dynamiką rozwoju nowoczesnych 

technologii w obszarze Przemysłu 4.0. Rozwój sektora wymusił nagłe zwiększenie potrzeb w zakresie kompetencji pracowników w obszarze 

nowoczesnych technologii produkcyjnych, a także rozwój innowacyjnych rozwiązań w branży usługowej. Jednoczesny brak 

wykwalifikowanych pracowników w branży motoryzacyjnej wymusza wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie wsparcia przedsiębiorców 

w obszarze przyśpieszenia procesów współpracy na płaszczyźnie biznes – edukacja. 

2. Zdiagnozowano, iż obecne zawody (kwalifikacje) w systemie kształcenia formalnego stanowią podbudowę do odpowiedzi na obecny potrzeby 

branży motoryzacyjnej, jednakże aby w pełni odpowiedzieć na potrzeby rozwoju kompetencji obecnych i przyszłych pracowników konieczne 

staje się wykorzystanie możliwości Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W ramach wsparcia wdrożenia rozwiązań Zintegrowanego Systemu 

Kwalifikacji dla sektora motoryzacji konieczne będzie przygotowanie odpowiednich kadr w przemyśle, które współtworzyć będą możliwość 

wdrażania rozwiązań powstawania i realizacji kwalifikacji rynkowych zgodnie z potrzebami sektora motoryzacji.  

3. Diagnoza luk kompetencyjnych w sektorze motoryzacji pokrywa się z trendami światowej gospodarki w zakresie Przemysłu 4.0, w ramach 

której wyróżnić możemy rozwój następujących dziedzin: elektromobiność,  autonomiczne pojazdy, sztuczna inteligencja, robotyzacja, 

automatyzacja, informatyzacja, internet rzeczy, Big Data, cyberbezpieczeństwo. Trendy te będą mieć istotne znaczenie dla rozwoju polskiej 
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gospodarki oraz jej konkurencyjności na rynku międzynarodowym, dlatego też konieczne staje się rozpowszechnienie informacji związanej z 

przyszłością rozwoju branży oraz odpowiednie przygotowanie nowych kadr zgodnie z przedstawionymi trendami. 

4. Wg. raportu przygotowanego przez Radę Sektorową ds. Kompetencji Motoryzacja i Elektromobilność, zgodnie z analizą europejskiej rady 

umiejętności sektora motoryzacji do kluczowych czynników determinujących zmiany w obszarze zawodów należeć będą m.in. nowoczesna 

produkcja i wykorzystanie nowoczesnych materiałów, złożone i globalne łańcuchy dostaw, projektowanie cyklu życia, zapobieganie 

zanieczyszczeniom i możliwość recyklingu produktów, aktywne bezpieczeństwo, automatyczna jazda i łączność, dekarbonizacja, hybrydyzacja 

i elektryfikacja oraz ewolucja wymagań klientów.  

5. Treść ww. rozporządzeń MEN, a także podstawy programowe kształcenia w zawodach branży motoryzacyjnej (MOT), branży mechanicznej 

(MEC), branży elektroniczno-mechatronicznej (ELM), branży metalurgicznej (MTL) oraz branży mechaniki precyzyjnej (MEP) stanowią wzorzec 

do opracowania programu szkolenia potencjalnych pracowników oczekiwanych przez sektor. 

6. W związku z powyższym ustalono, że diagnoza zawarta w pkt. 1 – 5 z punktu widzenia potrzeb sektora motoryzacji z uwzględnieniem 

elektromobiności jest wyczerpująca i wystarczająca do ustalenia szczegółowej problematyki sektora w zakresie szkoleń dla pracowników firm 

z branży, umożliwiając im tym samym zdobycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu: 

- Mentor w branży motoryzacyjnej  

3. Rekomendacje Rady3. 

3.1. Lista rekomendacji Rady mających na celu poprawę dopasowania kompetencji do potrzeb sektora (innych niż 

wskazano w pkt. 3.2). 

Nie dotyczy. 

                                                           

3 Należy wskazać cel wydania rekomendacji oraz jej odbiorców.   
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3.2. Zapotrzebowanie na kompetencje/kwalifikacje w sektorze4. 

Lp.5 

Obszar 

tematyczny 

(kompetencje/ 

kwalifikacje)6 

Oczekiwany przez przedstawicieli 

sektora efekt uczenia się7 (tj. wiedza, 

umiejętności oraz kompetencje 

społeczne) 

Rekomendowana 

grupa docelowa 

podnosząca/ 

zdobywająca nowe 

kompetencje/ 

kwalifikacje8 

Rekomendowa

ne formy 

wsparcia9 

Szacowany 

łączny koszt 

dostarczenia 

danej 

kompetencji na 

potrzeby 

sektora7 

Dodatkowe uwagi10 

1.  
Mentor w branży 

motoryzacyjnej 

- określić zakres i zadania pedagogiki 

pracy, 

- opisać przedmiot kształcenia i 

wychowania przed zawodowego, pro 

Grupę docelową 

stanowią osoby 

zatrudnione w 

zakładach pracy w 

branży 

motoryzacyjnej, 

Szkolenie 80 

godzin 

Na terenie 

całej Polski, 

ogólna liczba 

uczestników – 

minimum 748 

 

                                                           

4 Rekomendacje Rady powinny również uwzględniać rekomendacje na poziomie europejskim. W przypadku sektorów przemysłowych rekomendacje 
powinny wskazywać potrzeby kompetencyjne/kwalifikacyjne dużych przedsiębiorstw. 

5 Kolejność w tabeli oznacza ważność obszaru tematycznego.  Ważność obszaru powinna uwzględniać potrzeby przedstawicieli sektora z punktu 
widzenia liczby osób potrzebnych o określonych kompetencjach/kwalifikacjach oraz wpływ tych kompetencji/kwalifikacji na rozwój danego sektora. 

6 Obszar tematyczny rozumiany jako kompetencja/kwalifikacja (rozumiana zgodnie z ZSK), w której powinno odbywać się kształcenie z uwagi na 
zidentyfikowane, aktualne potrzeby przedsiębiorców sektora, dla której możliwe jest określenie efektów uczenia się (szczegółowo opisanych 
w następnej kolumnie) możliwych do osiągnięcia poprzez szkolenia lub doradztwo, a w przypadku kwalifikacji – dodatkowo potwierdzonych przez 
uprawnioną instytucję certyfikującą. Jeden wiersz w tabeli powinien wskazywać jeden obszar tematyczny. 

7 Opis powinien być zgodny z definicjami pojęć zawartych w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. W przypadku gdy opisywany zestaw 
efektów uczenia się wypełnia wymagania kwalifikacji, rekomenduje się odniesienie  się do Sektorowej Ramy ds. Kwalifikacji (jeśli  istnieje) 
i wskazanie poziomu oczekiwanej kwalifikacji. 

8  Stanowisko/a zawodowe lub grupy stanowisk zawodowych, na którym/ych brakuje osób z daną kompetencją/kwalifikacją.  
9 Szkolenie, szkolenie zawodowe, e-learning, studia podyplomowe, doradztwo, mentoring, coaching, egzamin. Kolumna nieobowiązkowa. 
10 Jeśli dotyczy np. wskazanie województw/ regionów Polski, w których zapotrzebowanie na określone kompetencje/kwalifikacje jest największe; 

wskazanie grupy przedsiębiorstw, w których zapotrzebowanie na określone kompetencje/kwalifikacje jest największe np. mikroprzedsiębiorstwa. 
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Lp.5 

Obszar 

tematyczny 

(kompetencje/ 

kwalifikacje)6 

Oczekiwany przez przedstawicieli 

sektora efekt uczenia się7 (tj. wiedza, 

umiejętności oraz kompetencje 

społeczne) 

Rekomendowana 

grupa docelowa 

podnosząca/ 

zdobywająca nowe 

kompetencje/ 

kwalifikacje8 

Rekomendowa

ne formy 

wsparcia9 

Szacowany 

łączny koszt 

dostarczenia 

danej 

kompetencji na 

potrzeby 

sektora7 

Dodatkowe uwagi10 

zawodowego i zawodowego, 

- określić funkcje doradztwa 

zawodowego, 

- wskazać możliwości dla dalszego 

kształcenia 

- zidentyfikować ustawowe zadania 

nauczyciela w zakresie dydaktyki, 

opieki i wychowania, 

- opisać funkcje klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa branżowego, 

- określić typy szkół prowadzących 

kształcenie zawodowe i innych form 

kształcenia zawodowego  

- określić zasady organizacji 

praktycznej nauki zawodu,  

- wskazać zadania instruktora 

praktycznej nauki zawodu,  

którzy mają pełnić 

opiekę nad 

młodocianymi 

pracownikami oraz 

uczniami 

odbywającymi 

praktyczną naukę 

zawodu w 

zakładzie pracy, a 

także pracownicy 

podnoszący 

kwalifikacje i 

umiejętności 

nauczycieli zgodnie 

z potrzebami 

branży 

motoryzacyjnej, 

grupę docelową 

stanowić będą 

osoby 

nieposiadające 

kwalifikacji 

wymienionych w 

osób 

Szacowany 

koszt 

wszystkich 

szkoleń  

6 358 000 zł 

Koszt udziału 

1 uczestnika 

8 500 zł 
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Lp.5 

Obszar 

tematyczny 

(kompetencje/ 

kwalifikacje)6 

Oczekiwany przez przedstawicieli 

sektora efekt uczenia się7 (tj. wiedza, 

umiejętności oraz kompetencje 

społeczne) 

Rekomendowana 

grupa docelowa 

podnosząca/ 

zdobywająca nowe 

kompetencje/ 

kwalifikacje8 

Rekomendowa

ne formy 

wsparcia9 

Szacowany 

łączny koszt 

dostarczenia 

danej 

kompetencji na 

potrzeby 

sektora7 

Dodatkowe uwagi10 

- określić zasady zatrudniania 

młodocianych pracowników  

- opisać sylwetkę zawodową 

instruktora praktycznej nauki 

zawodu,  

- wskazać zakres odpowiedzialności 

instruktora praktycznej nauki zawodu,  

- sformułować kodeks etyczny 

instruktora praktycznej nauki zawodu 

– wskazać okresy rozwojowe 

człowieka, w których może zdobywać 

zawód lub przekwalifikowywać się,  

– określić potrzeby i możliwości osoby 

uczącej się w zakresie uczenia się w 

różnych okresach rozwojowych,  

– określić sposoby wsparcia uczenia 

się w różnych okresach rozwojowych 

§10 ust. 3 

Rozporządzenia 

Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 

22 lutego 2019 r. 

w sprawie 

praktycznej nauki 

zawodu Dz.U. 2019 

poz. 391 
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Lp.5 

Obszar 

tematyczny 

(kompetencje/ 

kwalifikacje)6 

Oczekiwany przez przedstawicieli 

sektora efekt uczenia się7 (tj. wiedza, 

umiejętności oraz kompetencje 

społeczne) 

Rekomendowana 

grupa docelowa 

podnosząca/ 

zdobywająca nowe 

kompetencje/ 

kwalifikacje8 

Rekomendowa

ne formy 

wsparcia9 

Szacowany 

łączny koszt 

dostarczenia 

danej 

kompetencji na 

potrzeby 

sektora7 

Dodatkowe uwagi10 

– zdefiniować stres, 

– ocenić sytuację stresową,  

– dobrać sposób pokierowania 

sytuacją stresową dla osiągnięcia 

oczekiwanego efektu w pracy z osobą 

uczącą się  

– zdefiniować konflikt,  

– określić źródło konfliktu,  

– wskazać przykładowe zasady 

zarządzania konfliktem w pracy z 

osobą uczącą się  

– przeprowadzić obserwację osoby 

uczącej się w celu zdiagnozowania jej 

możliwości i potrzeb;  

– sformułować wnioski z obserwacji 

do planowania pracy z osobą uczącą 

się 
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Lp.5 

Obszar 

tematyczny 

(kompetencje/ 

kwalifikacje)6 

Oczekiwany przez przedstawicieli 

sektora efekt uczenia się7 (tj. wiedza, 

umiejętności oraz kompetencje 

społeczne) 

Rekomendowana 

grupa docelowa 

podnosząca/ 

zdobywająca nowe 

kompetencje/ 

kwalifikacje8 

Rekomendowa

ne formy 

wsparcia9 

Szacowany 

łączny koszt 

dostarczenia 

danej 

kompetencji na 

potrzeby 

sektora7 

Dodatkowe uwagi10 

– wskazać sposoby motywowania 

osoby uczącej się do podejmowania i 

realizowania zadań praktycznej nauki 

zawodu,  

– określić znaczenie reguł, ustaleń i 

umów w motywowaniu  

- określić i ocenić znaczenie kary i 

nagrody w motywowaniu 

- określić przedmiot i zadania 

metodyki kształcenia zawodowego, 

- wskazać zakres zadań dla metodyki 

praktycznej nauki zawodu  

- określić funkcje podstaw 

programowych kształcenia w 

zawodach,  

- wskazać elementy składające się na 

strukturę podstawy programowej 
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Lp.5 

Obszar 

tematyczny 

(kompetencje/ 

kwalifikacje)6 

Oczekiwany przez przedstawicieli 

sektora efekt uczenia się7 (tj. wiedza, 

umiejętności oraz kompetencje 

społeczne) 

Rekomendowana 

grupa docelowa 

podnosząca/ 

zdobywająca nowe 

kompetencje/ 

kwalifikacje8 

Rekomendowa

ne formy 

wsparcia9 

Szacowany 

łączny koszt 

dostarczenia 

danej 

kompetencji na 

potrzeby 

sektora7 

Dodatkowe uwagi10 

kształcenia w danym zawodzie w 

kontekście planowania praktycznej 

nauki zawodu, 

 - zinterpretować wybrane elementy 

podstawy programowej kształcenia w 

danym zawodzie w kontekście 

realizacji praktycznej nauki zawodu,  

- określić powiązania podstawy 

programowej kształcenia w danym 

zawodzie z podstawą programową 

kształcenia ogólnego dla  

kształtowania kompetencji 

kluczowych  

– zinterpretować zasady realizowane 

przez nauczyciela (poglądowości, 

samodzielności, wiązania teorii z 

praktyką, przystępności),  
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Lp.5 

Obszar 

tematyczny 

(kompetencje/ 

kwalifikacje)6 

Oczekiwany przez przedstawicieli 

sektora efekt uczenia się7 (tj. wiedza, 

umiejętności oraz kompetencje 

społeczne) 

Rekomendowana 

grupa docelowa 

podnosząca/ 

zdobywająca nowe 

kompetencje/ 

kwalifikacje8 

Rekomendowa

ne formy 

wsparcia9 

Szacowany 

łączny koszt 

dostarczenia 

danej 

kompetencji na 

potrzeby 

sektora7 

Dodatkowe uwagi10 

– zinterpretować zasady realizowane 

przez uczącego się (świadomości i 

doniosłości, wykorzystywania 

doświadczeń, wzorca),  

– wskazać przykładowe sposoby 

wykorzystania zasad nauczania w 

realizacji zadań praktycznej nauki 

zawodu 

 – zdefiniować cel w edukacji,  

– sklasyfikować cele w edukacji, 

– sformułować przykładowe cele 

kształcenia dla wskazanego zawodu 

na podstawie podstawy programowej, 

– sformułować cel kształcenia jako 

wymaganie programowe, 

 – zastosować zasady operacjonalizacji 

celów w wybranym zawodzie dla 
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Lp.5 

Obszar 

tematyczny 

(kompetencje/ 

kwalifikacje)6 

Oczekiwany przez przedstawicieli 

sektora efekt uczenia się7 (tj. wiedza, 

umiejętności oraz kompetencje 

społeczne) 

Rekomendowana 

grupa docelowa 

podnosząca/ 

zdobywająca nowe 

kompetencje/ 

kwalifikacje8 

Rekomendowa

ne formy 

wsparcia9 

Szacowany 

łączny koszt 

dostarczenia 

danej 

kompetencji na 

potrzeby 

sektora7 

Dodatkowe uwagi10 

warunków realizacji praktycznej nauki 

zawodu  

– opisać zasady formułowania 

tematyki zajęć edukacyjnych 

– dobierania materiału nauczania  

– ustalić znaczenie tematu zajęć 

edukacyjnych,  

– sformułować przykładowe tematy 

zajęć edukacyjnych w pracy 

zadaniowej osób uczących się  

– określić znaczenie mediów i 

środków dydaktycznych w edukacji,  

– zaplanować wyposażenie i 

organizację stanowiska pracy dla 

celów edukacyjnych, 

 – dobrać wyposażenie do wykonania 

zadania na stanowisku pracy,  

– wskazać znaczenie zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy w 
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Lp.5 

Obszar 

tematyczny 

(kompetencje/ 

kwalifikacje)6 

Oczekiwany przez przedstawicieli 

sektora efekt uczenia się7 (tj. wiedza, 

umiejętności oraz kompetencje 

społeczne) 

Rekomendowana 

grupa docelowa 

podnosząca/ 

zdobywająca nowe 

kompetencje/ 

kwalifikacje8 

Rekomendowa

ne formy 

wsparcia9 

Szacowany 

łączny koszt 

dostarczenia 

danej 

kompetencji na 

potrzeby 

sektora7 

Dodatkowe uwagi10 

pracy na stanowisku pracy,  

– ocenić wyposażenie przykładowego 

stanowiska pracy dla celów 

szkoleniowych  

– wyodrębnić, w oparciu o podstawę 

programową kształcenia w wybranym 

zawodzie, przykładowe zadania do 

samodzielnego wykonania przez 

osobę uczącą się,  

– wyodrębnić, w oparciu o podstawę 

programową kształcenia w wybranym 

zawodzie, przykładowe zadania do 

wykonania przez osobę uczącą się w 

grupie (we współpracy) z innymi 

osobami, 

 – sformułować polecenia do 

wykonania przykładowych zadań,  

– dobrać miejsce, sprzęt i inne 
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Lp.5 

Obszar 

tematyczny 

(kompetencje/ 

kwalifikacje)6 

Oczekiwany przez przedstawicieli 

sektora efekt uczenia się7 (tj. wiedza, 

umiejętności oraz kompetencje 

społeczne) 

Rekomendowana 

grupa docelowa 

podnosząca/ 

zdobywająca nowe 

kompetencje/ 

kwalifikacje8 

Rekomendowa

ne formy 

wsparcia9 

Szacowany 

łączny koszt 

dostarczenia 

danej 

kompetencji na 

potrzeby 

sektora7 

Dodatkowe uwagi10 

materiały do wykonania zadania,  

– wskazać zasady kontroli (w tym 

samokontroli) podczas wykonywania 

przykładowego zadania  

– opisać przebieg przykładowych zajęć 

praktycznych,  

– scharakteryzować przykładowe 

metody stosowane w kształceniu 

praktycznym,  

– dobrać metodę kształcenia do 

tematyki zajęć, możliwości 

organizacyjnych, czasu 

przewidzianego na realizację i 

przewidywanych możliwości osoby 

uczącej się,  

– zaplanować zrealizowanie zajęć z 

zastosowaniem wybranych metod,  

– opisać techniki pracy stosowane w 
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Lp.5 

Obszar 

tematyczny 

(kompetencje/ 

kwalifikacje)6 

Oczekiwany przez przedstawicieli 
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umiejętności oraz kompetencje 
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łączny koszt 

dostarczenia 

danej 

kompetencji na 

potrzeby 

sektora7 

Dodatkowe uwagi10 

praktycznej nauce zawodu,  

– dobrać technikę pracy do 

zastosowanej metody, tematyki i 

oczekiwanego efektu wykonania 

zadania 

– opisać strukturę scenariusza zajęć 

edukacyjnych,  

– zaprojektować scenariusz dla 

wybranych zajęć praktycznych,  

– zaprojektować scenariusz dla dnia 

pracy młodocianego pracownika 

odbywającego naukę zawodu w 

zakładzie pracy, 

– opracować materiały niezbędne do 

zrealizowania zajęć zgodnie z 

zaprojektowanym scenariuszem  

– określić funkcje instrukcji 
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Lp.5 

Obszar 

tematyczny 

(kompetencje/ 

kwalifikacje)6 

Oczekiwany przez przedstawicieli 
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Rekomendowana 

grupa docelowa 

podnosząca/ 
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Szacowany 

łączny koszt 

dostarczenia 

danej 

kompetencji na 

potrzeby 

sektora7 

Dodatkowe uwagi10 

stanowiskowej, 

– zaprojektować instrukcję dla 

przykładowego stanowiska pracy  

– określić rolę karty pracy (arkusza 

roboczego) w organizacji praktycznej 

nauki zawodu,  

– zaprojektować przykładową kartę 

pracy (arkusz roboczy)  

– określić formalne wymagania dla 

oceniania szkolnego i oceniania w 

kształceniu ustawicznym,  

– opisać metody sprawdzania wiedzy i 

umiejętności w praktycznej nauce 

zawodu,  

– określić rolę kryteriów oceniania,  

– sformułować informację zwrotną dla 

przykładowej sytuacji oceniania,  
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(kompetencje/ 

kwalifikacje)6 
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łączny koszt 

dostarczenia 

danej 

kompetencji na 

potrzeby 

sektora7 

Dodatkowe uwagi10 

– zastosować ocenę szkolną w 

odniesieniu do przykładowej sytuacji, 

odpowiedniego wymagania 

programowego i szkolnych zasad 

oceniania  

– przeanalizować przykładową listę 

kontrolną,  

– zaprojektować listę kontrolną do 

wybranego zadania realizowanego 

przez osobę uczącą się  

– określić funkcje programu nauczania 

zawodu,  

– sformułować przykładowe 

postanowienia dla poszczególnych 

elementów programu nauczania 

zawodu w odniesieniu do praktycznej 

nauki zawodu  

– określić zasady modyfikacji 
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dostarczenia 

danej 

kompetencji na 

potrzeby 

sektora7 

Dodatkowe uwagi10 

programu nauczania zawodu  

– przeanalizować procedury 

egzaminacyjne egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie/egzaminu zawodowego,  

– przeanalizować zadania 

egzaminacyjne z informatora o 

egzaminie potwierdzającym 

kwalifikacje w zawodzie/egzaminie 

zawodowym,  

- określić wymagania dla zdania 

egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie/egzaminu 

zawodowego,  

- określić zasady przeprowadzania 

egzaminu czeladniczego 

- zinterpretować postanowienia 

zawarte w szkolnym planie nauczania, 
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umiejętności oraz kompetencje 

społeczne) 

Rekomendowana 

grupa docelowa 

podnosząca/ 

zdobywająca nowe 

kompetencje/ 

kwalifikacje8 

Rekomendowa

ne formy 

wsparcia9 

Szacowany 

łączny koszt 

dostarczenia 

danej 

kompetencji na 

potrzeby 

sektora7 

Dodatkowe uwagi10 

- dokonać wpisów w dzienniku 

lekcyjnym,  

- opracować plan dydaktyczny 

nauczyciela dla praktycznej nauki 

zawodu,  

- nazywać zajęcia zgodnie ze 

szkolnym planem nauczania i 

arkuszem ocen 

- zademonstrować przebieg 

przykładowych zajęć praktycznych  

- przeprowadzić pokaz wykonania 

konkretnej czynności na stanowisku 

pracy  

– ocenić zaobserwowane wykonanie 

konkretnej czynności lub zestawu 

czynności na stanowisku pracy lub 

przeprowadzić symulację części 
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potrzeby 

sektora7 

Dodatkowe uwagi10 

praktycznej egzaminu 

potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie/egzaminu 

zawodowego i ocenić zgodnie z 

kryteriami szkolnymi i zgodnie z 

zasadami egzaminacyjnymi  

– ocenić przygotowanie stanowiska 

pracy pod kątem bezpieczeństwa i 

higieny pracy, ochrony środowiska i 

przeciwpożarowym 

- opisać założenia Zintegrowanego 

Systemu Kwalifikacji 

- określić zadania partnerów w 

zakresie opracowania kwalifikacji 

rynkowych w ramach ZSK 

- zidentyfikować potrzeby z zakresu 

kwalifikacji rynkowych 

- wskazać zalety oraz korzyści 

związane z wdrożeniem kwalifikacji 



20 
 

 

Lp.5 
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rynkowej w branży motoryzacyjnej 

- dokonać wstępnej oceny zasadności 

wdrożenia kwalifikacji rynkowej 

- wskazać przykładowe kwalifikacje 

rynkowe wdrożone do systemu ZSK 

- wykorzystać gesty, kontakt, 

wzrokowy, przestrzeń oraz postawę 

do celów autoprezentacyjnych 

- przeprowadzić badanie potrzeb 

szkoleniowych 

- wykonać projekt materiałów 

szkoleniowych 

- ocenić skuteczność szkoleń 

- określić metodykę pracy z dorosłymi 

- stosować metody motywacyjne w 

pracy edukacyjnej 

 


