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1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie rękodzielnik wyrobów włókienniczych
powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przygotowywania surowców i półproduktów do wytwarzania rękodzielniczych
wyrobów włókienniczych;
2) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do ręcznego wytwarzania
wyrobów włókienniczych;
3) wytwarzania i wykańczania rękodzielniczych wyrobów włókienniczych;
4) wykonywania prac związanych z konserwacją i renowacją włókienniczych
wyrobów dekoracyjnych.
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 administracyjnousługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie
zawodów PKZ(AU.c);
PKZ(AU.c) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach:
operator maszyn w przemyśle włókienniczym, rękodzielnik wyrobów
włókienniczych, technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych, technik
włókiennik
Uczeń:
1) wykonuje kompozycje kolorystyczne oraz kompozycje płaskie i przestrzenne
z zastosowaniem technik rysunkowych;
2) rozróżnia surowce, półprodukty i wyroby włókiennicze;
3) charakteryzuje sposoby otrzymywania surowców, półproduktów i wyrobów
włókienniczych;
4) rozróżnia parametry budowy wyrobów włókienniczych;
5) charakteryzuje procesy wytwarzania wyrobów włókienniczych;
6) klasyfikuje odpady powstałe podczas wytwarzania wyrobów włókienniczych;
7) sporządza szkice i rysunki techniczne części maszyn i urządzeń;
8) odczytuje oznaczenia i symbole stosowane w rysunkach technicznych;
9) rozpoznaje maszyny i urządzenia włókiennicze;
10) rozpoznaje części maszyn i urządzeń włókienniczych;
11) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie rękodzielnik
wyrobów włókienniczych:
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AU.18. Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów
włókienniczych.
AU.18. Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów
włókienniczych
1. Wykonywanie rękodzielniczych wyrobów tkanych i haftowanych
Uczeń:
1) rozpoznaje rodzaje nitek stosowanych w rękodzielniczych wyrobach
włókienniczych;
2) rozpoznaje rodzaje wyrobów tkanych i haftowanych;
3) określa wpływ składu surowcowego na jakość wyrobów tkanych
i
haftowanych oraz warunki ich przechowywania;
4) określa właściwości użytkowe tkanin i haftów;
5) określa parametry budowy tkanin i haftów;
6) rozróżnia rodzaje haftów i splotów tkackich;
7) wykonuje rysunki splotów tkackich zasadniczych oraz splotów pochodnych od
zasadniczych;
8) sporządza
projekty plastyczne tkanych i haftowanych wyrobów
rękodzielniczych;
9) dobiera surowce do wykonywania tkanych i haftowanych wyrobów
rękodzielniczych;
10) dobiera
techniki wykonywania tkanych i haftowanych wyrobów
rękodzielniczych;
11) przygotowuje krosna oraz artykuły pomocnicze do wykonywania tkanin;
12) dobiera narzędzia i artykuły pomocnicze do haftowania;
13) wykonuje i wykańcza tkane oraz haftowane wyroby rękodzielnicze;
14) ocenia jakość tkanych i haftowanych wyrobów rękodzielniczych;
15) wykonuje prace związane z konserwacją narzędzi i urządzeń stosowanych do
ręcznego wytwarzania wyrobów tkanych i haftowanych;
16) sporządza kalkulacje kosztów wytwarzania tkanych i haftowanych wyrobów
rękodzielniczych.
2. Wykonywanie rękodzielniczych wyrobów dzianych i koronkarskich
Uczeń:
1) rozpoznaje rodzaje dzianych i koronkarskich wyrobów rękodzielniczych oraz
określa ich przeznaczenie użytkowe;
2) rozróżnia rodzaje wyrobów koronkarskich;
3) oblicza parametry budowy dzianin i wyrobów koronkarskich;
4) rozróżnia sploty dzianin i wyrobów koronkarskich;
5) wykonuje rysunki schematyczne podstawowych i pochodnych splotów
dziewiarskich;
6) sporządza projekty plastyczne dzianych i koronkarskich wyrobów
rękodzielniczych;
7) dobiera techniki
wykonywania dzianych i koronkarskich wyrobów
rękodzielniczych;
8) dobiera maszyny, narzędzia oraz przybory do wykonywania wyrobów dzianych
i koronkarskich;
9) przygotowuje wyroby liniowe do wytwarzania dzianych i koronkarskich
wyrobów rękodzielniczych;
10) przygotowuje maszyny i artykuły pomocnicze do wytwarzania dzianych
i koronkarskich wyrobów rękodzielniczych;
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11) wykonuje oraz wykańcza dziane i koronkarskie wyroby rękodzielnicze;
12) ocenia jakość dzianych i koronkarskich wyrobów rękodzielniczych;
13) sporządza kalkulacje kosztów wytwarzania dzianych i koronkarskich wyrobów

rękodzielniczych.
3. Wykonywanie konserwacji i renowacji włókienniczych wyrobów
dekoracyjnych
Uczeń:
1) rozpoznaje rodzaje uszkodzeń włókienniczych wyrobów dekoracyjnych i
określa zakres ich naprawy;
2) dobiera metody renowacji i konserwacji włókienniczych wyrobów
dekoracyjnych;
3) planuje czynności związane z
naprawą, renowacją i konserwacją
włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;
4) dobiera narzędzia, urządzenia oraz maszyny do naprawy, renowacji i
konserwacji włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;
5) dobiera materiały i środki do konserwacji oraz renowacji włókienniczych
wyrobów dekoracyjnych;
6) oblicza zapotrzebowanie na materiały podstawowe i pomocnicze do
konserwacji oraz renowacji włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;
7) sporządza kalkulacje kosztów oraz ustala ceny usług związanych z
konserwacją i renowacją włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;
8) wykonuje renowację i konserwację włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;
9) ocenia jakość wykonanych usług;
10) określa warunki klimatyczne w pomieszczeniach, w których wykonuje się
renowacje i konserwacje włókienniczych wyrobów dekoracyjnych.
3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie rękodzielnik wyrobów włókienniczych
powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:
1) pracownię włókienniczą, w której powinny być zorganizowane stanowiska
badań surowców i wyrobów włókienniczych (jedno stanowisko dla dwóch
uczniów), wyposażone w: wagę laboratoryjną, mikroskop do identyfikacji
włókien, sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne do identyfikacji włókien,
lupę tkacką, kalkulator; ponadto pracownia powinna być wyposażona w
przyrządy: zrywarkę do przędzy i wyrobów, grubościomierz, urządzenie do
badania równowagi skrętu przędzy, skrętomierz, termosuszarkę, psychrometr,
motowidło, przyrządy do aklimatyzacji próbek, eksykator, termometr do
pomiaru temperatury powietrza, higrometr, sprawdzian pasmowy, katalogi
surowców włókienniczych, półproduktów i wyrobów włókienniczych, instrukcje
obsługi aparatury i urządzeń, instrukcje wykonywania badań;
2) pracownię technologii włókienniczych wyrobów dekoracyjnych, wyposażoną
w: modele maszyn i urządzeń stosowanych do wytwarzania włókienniczych
wyrobów dekoracyjnych, schematy kinematyczne i technologiczne maszyn,
części i elementy robocze maszyn, katalogi surowców i wyrobów
włókienniczych oraz środków pomocniczych, instrukcje obsługi maszyn i
urządzeń, katalogi maszyn i urządzeń stosowanych do wytwarzania
włókienniczych wyrobów dekoracyjnych, normy dotyczące włókiennictwa,
dokumentacje techniczno-technologiczne;
3) pracownię projektowania, w której powinny być zorganizowane następujące
stanowiska:
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a) stanowiska projektowania wyrobów dekoracyjnych (jedno stanowisko dla
jednego ucznia), wyposażone w materiały i przybory rysunkowe,
b) 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
graficzne, programy komputerowego wspomagania projektowania,
projektor multimedialny, drukarkę kolorową umożliwiającą drukowanie w
formacie A3;
ponadto pracownia powinna być wyposażona w: sztalugi, ruchome podium dla
modeli, komplet obiektów modelowych do sporządzania rysunków z natury,
plansze pisma technicznego, koło barw, rysunki techniczne płaskich wyrobów
włókienniczych, rysunki schematyczne sylwetek: kobiecej, męskiej i dziecięcej
oraz sylwetek w ruchu, albumy współczesnych i dawnych włókienniczych
wyrobów dekoracyjnych – tkanin artystycznych, dzianin, koronek i haftów,
albumy dzieł sztuki;
4) warsztaty szkolne, w których powinny być zorganizowane następujące
stanowiska:
a) stanowiska przygotowania surowców włókienniczych (jedno stanowisko dla
dwóch uczniów), wyposażone w: wannę do przygotowania surowców do
farbowania, kotły do kąpieli barwiącej, mieszadła, wirówkę, pojemniki na
barwniki, wagę laboratoryjną, wagę szalkową, zestaw naczyń
laboratoryjnych, środki do bielenia i prania włókien,
b) stanowiska wytwarzania tkanych wyrobów dekoracyjnych (jedno stanowisko
dla dwóch uczniów), wyposażone w: kołowrotek, snowarkę ręczną,
cewiarkę ręczną, motowidła, nawijarki, krosna rękodzielnicze: poziome i
pionowe, urządzenia i materiały: ubijak, tarczówki tkackie, czółenka tkackie,
rozpinki tkackie, przędze wełniane i bawełniane po obróbce ręcznej i
mechanicznej, nici osnowowe lniane, sznurki, modele: wzorniki splotów
zasadniczych i pochodnych, wzornicę dla krosna ręcznego z mechanizmem
wzornicowym,
c) stanowiska wytwarzania dzianych wyrobów dekoracyjnych (jedno stanowisko
dla dwóch uczniów), wyposażone w: przewijarkę krzyżowo-stożkową,
motowidła, nawijarki, szydełka o różnej numeracji, druty o różnej numeracji,
szydełkarkę płaską, maszyny szwalnicze: stębnówkę płaską, stębnówkę
łańcuszkową, owerlok, urządzenia i materiały: igły do szycia ręcznego o
różnej numeracji, nici do szycia ręcznego i maszynowego, lupę tkacką,
taśmę centymetrową, wagę szalkową, przędzę dziewiarską, dodatki
krawieckie, plansze splotów dziewiarskich podstawowych i pochodnych,
d) stanowiska wytwarzania haftów i koronek (jedno stanowisko dla dwóch
uczniów), wyposażone w: stolik koronkarski, wałek koronkarski, klocki
koronkarskie, czółenka do koronek, krosno hafciarskie, igły do haftowania,
tamborki, przekłuwacz, szydełko, ramki oraz kształtki do wytwarzania
koronek, tekturę na wałek koronkarski, kalkę koronkarską, tkaniny pod haft,
nici do wyrobu koronek,
e) stanowiska wykańczania wyrobów dekoracyjnych (jedno stanowisko dla
sześciu uczniów), wyposażone w: stół lub deskę do prasowania, żelazko
elektryczno-parowe, zaparzaczkę, materiały i przybory krawieckie, materiały
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do wykonywania zdobień, zestawy wyrobów tkackich, dziewiarskich, haftów
i koronek, stojaki do dzianin, pojemniki na wodę oraz składowane wyroby,
dokumentacje techniczno-technologiczne, katalogi ściegów ręcznych,
koronkowych i maszynowych, katalogi dodatków wykończeniowych i
zdobniczych.
Ponadto warsztaty szkolne powinny być wyposażone w: wózki transportowe,
stojaki, pojemniki na wyroby włókiennicze, instrukcje obsługi maszyn oraz
narzędzia do ich regulacji.
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)

1)

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.18. Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych
wyrobów włókienniczych

800 godz.

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 rękodzielnik wyrobów włókienniczych po
potwierdzeniu kwalifikacji AU.18. Wytwarzanie, konserwacja i renowacja
rękodzielniczych wyrobów włókienniczych może uzyskać dyplom potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych po
potwierdzeniu kwalifikacji AU.45. Projektowanie i organizacja procesów wytwarzania
włókienniczych wyrobów dekoracyjnych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub
średniego branżowego.
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