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§1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

1. Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. 

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej 

nauki zawodu określa warunki i tryb organizowania praktyk zawodowych. Obowiązki 

praktykanta określa również Kodeks Pracy oraz przepisy organizacyjno - porządkowe 

zakładu pracy, na tych samych zasadach co pracownicy.  

2. Praktyki zawodowe są częścią programu nauczania i uczestnictwo w nich uczniów  

jest obowiązkowe. 

3. Terminy odbywania praktyk ustalane są na początku roku szkolnego. 

4. Praktyki odbywają się w wytypowanych przez szkołę podmiotach gospodarczych, 

których wyposażenie, kierunki produkcji oraz przygotowanie zawodowe kadry 

gwarantują realizację programu praktyki oraz zdobycie przez ucznia określonych 

umiejętności. 

5. Uczniowie kierowani są na praktyki na podstawie umów zawartych między szkołą  

a podmiotami przyjmującymi uczniów. Do umów dołączane są programy praktyk  

oraz listy uczniów. 

 

§ 2. CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH 

 

2.1 Cele ogólne: 

Praktyka zawodowa ma na celu pogłębienie i doskonalenie umiejętności praktycznych  

w danym zwodzie w tym: 

a) pogłębienie wiadomości nabytych w szkole, 

b) doskonalenie umiejętności praktycznych na różnych stanowiskach pracy, 

c) wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole, 

d) doskonalenie umiejętności interpersonalnych, 

e) wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy 

2.2. Cele szczegółowe: 

Cele szczegółowe dla poszczególnych zawodów określone są w podstawie programowej  

dla każdego zawodu w odniesieniu do poszczególnych kwalifikacji zawodowych. 

Szczegółowy program praktyk ustalany jest z osobą reprezentująca firmę, w której uczeń 

odbędzie praktykę.  

 

§ 3. OBOWIĄZKI UCZNIA 

 

3.1. Przygotowanie do praktyki 

Uczeń ma obowiązek odpowiednio przygotować się do praktyki poprzez: 

a) Zapoznanie się z regulaminem praktyk 

b) Wypełnienie i terminowe oddanie Karty ewaluacji przed przystąpieniem do praktyk 

c) Uczestnictwo w szkoleniu przed rozpoczęciem praktyk 



d) Odbycie rozmowy kwalifikacyjnej/wstępnej w miejscu odbywania praktyk  

e) Zapoznaniem się z ramowym programem praktyk zawodowych w miejscu odbywania 

praktyk 

f) Założenie dzienniczka praktyk 

 

3.2. Obowiązki podczas odbywania praktyki zawodowej  

Uczeń ma obowiązek  zachowania dyscypliny, przez co rozumie się stosowanie Zasad 

szkolnych  i wymagań Kodeksu pracy, odpowiednich regulaminów zakładowych,  

a w szczególności: 

a) właściwą postawę i kulturę osobistą (zgodnie z zasadami savoir vivre), 

b) właściwy ubiór (dress code, ubranie robocze) 

c) punktualność, respektowanie ustalonego w zakładzie harmonogramu dnia 

d) rzetelne i sumienne wykonywanie zadań powierzonych przez opiekuna 

e) dokumentowanie wykonywanych czynności poprzez systematyczne odnotowywanie 

toku zajęć w dzienniczkach praktyk, potwierdzonych przez opiekuna praktyk 

f) uzyskanie oceny opiekuna praktyk, wpisanej do dzienniczka praktyk 

 

3.3 Obowiązki po zakończeniu praktyki zawodowej 

1. Uczeń ma obowiązek przekazania dzienniczka praktyk w ustalonym terminie  

do kierownika szkoleń praktycznych 

2. Uczeń ma obowiązek w ustalonym terminie wykonania i przedstawienia prezentacji na 

temat firmy oraz zadań zawodowych, wykonanych w czasie praktyk 

3.4. Obecność na praktykach 

1. Obecność na praktykach jest jednym z podstawowych kryteriów zaliczenia praktyki 

zawodowej.  

2. Dni, w których uczeń nie odbył praktyki, nie zostaną zaliczone. Wyjątek stanowi 

usprawiedliwiona nieobecność. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności  

są następujące warunki spełnione łącznie: 

a) zwolnienie lekarskie lub urzędowo potwierdzona informacja o sytuacji losowej, które 

uczeń zobowiązany jest wkleić do dzienniczka praktyk, 

b) przekazanie pracodawcy informacji o nieobecności w pierwszym dniu niestawienia się 

na praktykę (np. telefonicznie), 

c) przekazanie szkole informacji o nieobecności w pierwszym dniu niestawienia się na 

praktykę (telefonicznie lub mailowo szkoleniapraktycznezs4@gmail.com)  

 

3.5. Niezaliczenie praktyki zawodowej 

 

1. Brak pozytywnej oceny z praktyki zawodowej jest podstawą do niepromowania ucznia 

do klasy programowo wyższej. 



2. Uczeń nie uzyskuje pozytywnej oceny z praktyki zawodowej w przypadku zaistnienia 

jednej lub kilku następujących sytuacji: 

a) niestawienie się w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki, 

b) nieusprawiedliwiona nieobecność podczas praktyk 

c) odsunięcie od praktyk w sytuacji np: złamania dyscypliny, niepodporządkowania się 

przepisom organizacyjno - porządkowym zakładu pracy, niezachowania przepisów 

bhp 

d) uzyskanie przez ucznia negatywnej oceny praktyki wystawionej przez przedstawiciela 

zakładu pracy w której odbywana jest praktyka, 

e) niedostarczenie do kierownika szkoleń praktycznych dzienniczka praktyk  

w wyznaczonym terminie,  

f) niewykonanie zadań związanych z podsumowaniem praktyk zawodowych 

g) uzyskanie negatywnej oceny praktyki  

 

  

§ 4. PRAWA UCZNIA 

 

1. Uczeń ma prawo do zaproponowania miejsca odbywania praktyk, które odpowiada 

jego profilowi kształcenia 

2. W czasie odbywania praktyki uczeń ma prawo do: 

a) zapoznania się z obowiązującym w zakładzie regulaminem i zasadami pracy  

na poszczególnych stanowiskach, 

b) zapoznania się z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy, 

c) wykonywania zadań wynikających z programu praktyk, 

d) korzystania z zaplecza socjalnego w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia, 

przechowywania odzieży i spożywania posiłków, 

e) zapoznania się z kryteriami oceniania, 

f) zgłaszania opiekunowi praktyk i kierownikowi szkolenia praktycznego inicjatyw 

zmierzających do doskonalenia jakości praktyk zawodowych, 

g) poszanowania godności (pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra 

osobiste ucznia), 

h) bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania praktyk zawodowych,  

i) powstrzymania się od wykonywania pracy (w razie gdy warunki pracy  

nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy, i stwarzają bezpośrednie 

zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana praca grozi takim 

niebezpieczeństwem innym osobom),  

j) oddalenia się z miejsca zagrożenia, 

§ 5. OBOWIĄZKI PRACODAWCY 

 

Pracodawca ma obowiązek: 

a) zapoznanie uczniów z obowiązującym w zakładzie regulaminem, 

b) zapoznanie uczniów z wymaganiami i oczekiwaniami zakładu pracy 

c) zapoznanie uczniów z zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach, 



d) przeszkolenie w zakresie bhp, 

e) skierowanie uczniów na odpowiednie stanowiska pracy, 

f) przydzielenie uczniom zadania wynikające z programu praktyk, 

g) udostępnienie zaplecze socjalne w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia, 

przechowywania odzieży i spożywania posiłków, 

h) kontrola dzienniczków praktyk i uzupełniać je o uwagi, opinie i spostrzeżenia, 

i) zapoznanie uczniów z kryteriami oceniania i sankcjami wynikającymi  

z niewywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk, 

j) utrzymywanie stałego kontaktu z osobą odpowiedzialną za praktyki z ramienia szkoły, 

k) powiadomienie szkołę o naruszeniu przez ucznia 

regulaminu pracy 

l) informowanie szkoły o szczególnych zmianach dotyczących zakresu obowiązków, 

czasu trwania praktyki itd. 

m) w ostatnim dniu trwania praktyk ocena praktyki i dokonanie wpisu do dzienniczka 

ucznia wraz z opinią o praktykancie.  

§ 6. PRAWA PRACODAWCY 

1. Pracodawca ma prawo do modyfikowania programu praktyk zawodowych w celu 

dostosowania go do warunków rynku pracy, pod warunkiem zachowania zgodności  

z profilem kształcenia praktykanta 

2. Pracodawca może zgłaszać dyrektorowi szkoły wnioski do treści programu nauczania 

w zawodzie, w którym realizowana jest u niego praktyka zawodowa. 

3. Pracodawca ma prawo odsunąć ucznia od praktyk w przypadku rażącego naruszenia 

przez ucznia zasad bhp lub zasad społecznego współżycia. 

§ 7. ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA. 

7.1 Ocena z praktyki zawodowej obejmuje następujące elementy: 

a) ocenę wystawioną przez zakładowego opiekuna praktyk na podstawie zachowania  

i osiągnięć ucznia, uwzględniającą kryteria zawarte w Karcie oceny z dzienniczka 

praktyk (waga 7), 

b) ocenę sumienności i staranności – ustaloną przez kierownika szkolenia praktycznego 

na podstawie kontroli praktyk, dzienniczka praktyk, uczestnictwa ucznia  w 

działaniach przed rozpoczęciem i po zakończeniu praktyk, np. szkolenie przed 

przystąpieniem do praktyk, terminowości złożenia wymaganej dokumentacji praktyk  

(karta ewaluacyjna, dzienniczek, prezentacja) (waga 1,5) 

c) ocenę prezentacji po odbytej praktyce - ustaloną przez zespół oceniający. Prezentacja 

powinna zawierać opis zadań zawodowych, wykonanych podczas praktyk. (waga 1,5). 

7.2 Zaliczenie praktyki i jej ocena końcowa dokonywana jest przez kierownika szkoleń 

praktycznych.  

7.3 Uczeń niesklasyfikowany z praktyki zawodowej może zdawać egzamin klasyfikacyjny po 

uzupełnieniu brakującej części praktyki. Egzamin odbywa się na zasadach określonych w 



Statucie Szkoły. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami) po uzupełnieniu przez ucznia brakującej części praktyki. Egzamin 

klasyfikacyjny odbywa się nie później niż przed terminem sesji poprawkowej. 

  

  

 


