
PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ 
KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY 

A.74 ORGANIZACJA PROCESÓW WYTWARZANIA ODZIEŻY 
Ilość godzin: 160 (80 godzin sem. I oraz 80 godzin sem. II) 

 

1. Wykonywanie dokumentacji techniczno - technologicznej 

Słuchacz po zrealizowaniu zagadnień w czasie praktyki potrafi: 
 
A.74.1(2) sporządza dokumentację wyrobów odzieżowych; 
A.74.1(2)1 opracować elementy dokumentacji techniczno – technologicznej                                                                          
i organizacyjno – produkcyjnej; 
A.71.2(1) posługuje się dokumentacją wyrobów odzieżowych; 
A.71.2(1)1 posłużyć się dokumentacją wyrobów odzieżowych na różnych etapach wytwarzania 
wyrobów odzieżowych; 
A.71.1(4) stosuje zasady konstrukcji i modelowania form wyrobów odzieżowych; 
A.71.1(4)1 wykonać konstrukcje i modelowanie form i szablonów wyrobów odzieżowych we 
wzorcowni; 
A.71.1(6) przygotowuje szablony wyrobów odzieżowych; 
A.71.1(6)1 opisuje szablony odzieżowe; 
 
KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; 
KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe. 
 

2. Prace w krojowni 

Słuchacz po zrealizowaniu zagadnień w czasie praktyki potrafi: 
 
A.74.1(6) organizuje pracę w krojowni; 
A.74.1(6)1 obsłużyć maszyny i urządzenia krojcze w krojowni; 
A.74.1(13) planuje zagospodarowanie odpadów materiałów odzieżowych; 
A.74.1(13)1 zagospodarować odpady produkcyjne; 
 
KPS(1)1 zastosować zasady kultury osobistej; 
KPS(6)1.1 zaktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe; 
 
OMZ(1)1.2 zaplanować pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań dotyczących procesu 
produkcyjnego wyrobów odzieżowych; 
OMZ(3)1 kierować wykonaniem przydzielonych zadań. 
 

3. Organizacja procesów produkcji 

Słuchacz po zrealizowaniu zagadnień w czasie praktyki potrafi: 
 
A.74.1(15) określa metody i systemy organizacji produkcji wyrobów odzieżowych; 
A.74.1(15)1 określić metody i systemy organizacji produkcji wyrobów odzieżowych; 
A.74.1(18) organizuje transport wewnętrzny w przedsiębiorstwie; 
A.74.1(18)1 skorzystać ze środków transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie; 
A.71.2(4) dobiera maszyny i urządzenia do wykonywania określonych wyrobów odzieżowych; 
A.71.2(4).1 dokonać doboru maszyn i urządzeń do wykonywania określonych wyrobów odzieżowych; 



A.71.2(6) obsługuje maszyny szwalnicze; 
A.74.2(6)1 obsłużyć maszyny szwalnicze; 
A.71.2(7) rozpoznaje nieprawidłowości w działaniu mechanizmów maszyn szwalniczych; 
A.71.2(7)1 rozpoznać nieprawidłowości w działaniu mechanizmów maszyn szwalniczych; 
A.74.1(20) ocenia jakość gotowych wyrobów odzieżowych; 
A.74.1(20)1 dokonać oceny jakościowej na każdym etapie procesu produkcji odzieży; 
A.74.1(21) dobiera sposoby znakowania, pakowania i przechowywania wyrobów odzieżowych; 
A.74.1(21)1 wykonać czynności związane ze składowaniem i pakowaniem różnych asortymentów 
odzieży; 
 
KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań; 
KPS(3)1 przewidzieć skutki podejmowanych działań; 
 
OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań; 
OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


