
REGULAMIN PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ

1. Praktyka zawodowa ma na celu umożliwić uczniowi pogłębienie wiadomości
teoretycznych uzyskanych na zajęciach szkolnych oraz nabycie umiejętności
praktycznych niezbędnych w danym zawodzie.

2. Praktyka zawodowa jest realizowana w zakładzie pracy, który w oparciu o program
praktyki, może zagwarantować jej realizację oraz na podstawie jednakowo brzmiącej
umowy zawartej pomiędzy Zespołem Szkół Techniczno – Elektronicznych
a Zakładem Pracy.

3. Praktykant powinien otrzymać program praktyki zawodowej przed rozpoczęciem
realizacji zadań w miejscu praktyki.

4. W kształceniu zawodowym przewiduje się praktykę zawodową w zakresie
określonym w programie praktyki zawodowej dla danego zawodu.

5. W czasie przebiegu praktyki zawodowej praktykanta obowiązują następujące
ustalenia:

1) praktykant w czasie odbywania praktyki jest nadal uczniem szkoły i podlega
zarówno regulaminowi zakładowemu jak i szkolnemu,

2) praktykanci pracują 8 godzin dziennie,
3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość

przedłużenia dobowego wymiaru godzin zajęć praktycznej nauki zawodu dla
uczniów, nie dłużej jednak niż 12 godzin. Przedłużenie dobowego wymiaru
godzin zajęć praktycznej nauki zawodu jest możliwe tylko u tych
pracodawców, gdzie przedłużony dobowy wymiar czasu pracy wynika
z rodzaju pracy lub jej organizacji,

4) praktyczna nauka zawodu może być organizowana w systemie zmianowym,
5) praktykant ma obowiązek zapoznania się z programem praktyki zawodowej,
6) praktykant podejmuje pracę punktualnie (nie należy spóźniać się, ani

opuszczać dni pracy),
7) wszystkie nieobecności usprawiedliwione, potwierdzone wiarygodnym

zwolnieniem lekarskim lub potwierdzone przez opiekuna praktyk muszą być
odrobione,

8) każdy opuszczony dzień praktyki bez usprawiedliwienia spowoduje za
stosowanie sankcji dyscyplinarnych, od braku zaliczenia praktyki do
skreślenia z listy słuchaczy włącznie,

9) w miejscu praktyki obowiązuje wysoka kultura osobista,
10) ubiór praktykanta określi kierownik praktyk w zależności od wymogów

zakładu pracy,
11) praktykant prowadzi starannie i systematycznie dzienniczek praktyk

uczniowskich, według instrukcji,
12) po zakończeniu praktyki uczeń składa dzienniczek praktyk u zakładowego

opiekuna praktyk lub kierownika zakładu, w celu wystawienia opinii o pracy
i zachowaniu praktykanta. Wpisu oceny w dzienniczku praktyk dokonuje się
na str. nr 3,

13) wszystkie sprawy sporne, które mogą mieć miejsce w czasie trwania praktyki zawodowej,
zarówno pracodawca jak i praktykanci kierują osobiście do

opiekuna praktyk . ..................................................... tel. ....................................



14) w czasie odbywania praktyki zawodowej mogą być przeprowadzane kontrole 
przez  kierownika  praktyk   lub  upoważnionych  nauczycieli.  Podczas  kontroli 
szczególną uwagę zwraca się na:

a) punktualność rozpoczęcia pracy (spóźnienia, opuszczone dni),
b) wygląd zewnętrzny praktykanta,
c) realizację programu praktyki,
d) bieżące i staranne prowadzenie dzienniczku praktyk,
e) zainteresowanie wykonywaną pracą (samodzielność i pracowitość),
f) zastosowanie w praktyce  wiadomości   teoretycznych   i  umiejętności 

praktycznych uzyskanych w szkole.
15) ocena końcowa z praktyki zawodowej obejmuje:

a) ocenę zakładowego opiekuna praktyk,
b)  ocenę wystawioną przez szkolnego opiekuna praktyk (wpisana 

w zeszycie praktyk na str. 3).
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