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REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH 

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie 

 

 

§ 1 

Postanowienia wstępne 
 

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

Czas pracy, prawa i obowiązki praktykanta określa Kodeks Pracy  

i rozporządzenie MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu. Praktykant 

podlega przepisom regulaminowym szkoły, jednocześnie ma obowiązek 

podporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy, 

na tych samych zasadach co pracownicy. 
 

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

obowiązkowe. 
 

3. Terminy i czas odbywania praktyk zawodowych ustalane są na podstawie 

programów nauczania przez Kierownika Warsztatów Szkolnych i Szkolenia 

Praktycznego. 
 

4. Praktyki zawodowe 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. 

 

§ 2 

Cele praktyk zawodowych 
 

1. Cele ogólne. Praktyka zawodowa ma na celu pogłębienie i doskonalenie 

umiejętności praktycznych w danym zawodzie w tym: 

 Pogłębienie wiadomości nabytych w szkole. 

 Doskonalenie umiejętności praktycznych na różnych stanowiskach pracy. 

 Wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole. 

 Doskonalenie umiejętności interpersonalnych. 

 Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy. 

 Poszanowanie mienia. 
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2. Działania. Przede wszystkim uczeń powinien: 

 Znać zasady funkcjonowania poszczególnych działów zakładu. 

 Obsługiwać podstawowe urządzenie stanowiące wyposażenie techniczne 

zakładu. 

 Dostosować się do wymogów organizacji pracy w szkole. 

 Dostosować się do dyscypliny obowiązującej w zakładzie. 

 Zorganizować i utrzymywać w należytym porządku swoje miejsce pracy. 

 Ocenić jakość wykonanej pracy. 

 Przestrzegać zasad BHP, przepisów ppoż. i ochrony środowiska. 
 

3. Szczegółowe cele kształcenia dla poszczególnych zawodów określają 

programy nauczania dopuszczone do użytku szkolnego. 

 

§ 3 

Obowiązki ucznia 
 

1) Uczeń ma obowiązek odpowiednio przygotować się do praktyki poprzez: 

 Zapoznanie się z informacjami przekazanymi na spotkaniu, które odbywa 

się nie później niż tydzień przed rozpoczęciem praktyki. 

 Odbycie w wyznaczonym terminie szkolenia BHP w zakładzie pracy. 

 Przygotowanie dzienniczka praktyk. 
 

2) Uczeń ma obowiązek do zachowania dyscypliny i podporządkowanie się 

regulaminowi obowiązującemu w zakładzie pracy, przez co rozumie się: 

 Właściwą postawę i kulturę osobistą. 

 Poprawny wygląd. 

 Właściwy ubiór. 

 Punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć. 

 Nie opuszczanie stanowiska pracy przed wyznaczoną godziną. 

 Dostosowanie się do ustalonego w zakładzie harmonogramu dnia. 

 Rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez opiekuna. 

 Systematyczne odnotowywanie toku zajęć w dzienniczku praktyk. 

 Uzyskanie pozytywnej oceny na koniec praktyki / semestru.  

3) Nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona. Podstawą do 

usprawiedliwienia nieobecności jest: 

 Zwolnienie lekarskie. 

 Informacja do pracodawcy w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę. 
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4) Uczeń nie zyskuje pozytywnej oceny z praktyki zawodowej w przypadku: 

 Niestawienia się w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki. 

 Nieobecności nieusprawiedliwionej. 

 Samowolnej zmiany miejsca odbywania praktyki. 

 Braku wymaganej dokumentacji praktyki. 

 Braku przeszkolenia w zakresie zasad BHP. 

 Złamania dyscypliny. 

 Nie podporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym 

zakładu pracy. 

 Uzyskania negatywnej propozycji oceny praktyki wystawionej przez 

przedstawiciela zakładu pracy, w której odbywana jest praktyka. 

 Niezastosowania się do postanowień niniejszego regulaminu. 
 

5) Opiekun/instruktor praktyk zawodowych ustala dodatkowe kryteria oceny, 

odpowiadające zakładowi pracy. 
 

6) Uczeń nieklasyfikowany działu/pracowni może otrzymać ocenę klasyfikującą 

– dopuszczający. 
 

7) Uczeń nieklasyfikowany z praktyki zawodowej może przystąpić do 

postępowania klasyfikacyjnego zgodnie z § 15, ust. 1,2,3 i 15 Rozporządzenia 

MEN z dnia 7 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 199, poz. 2046 z późn. 

zm.). 
 

8) Uczeń, który uzyskał w wyniku klasyfikacji ocenę niedostateczną może być  

w okresie wakacji ponownie skierowany na praktykę zawodową. 
 

9) Oceny bieżące i zaliczeniowe ustala się według następującej skali: 
 

Lp. Ocena końcowa Ocena cyfrowa Skrót 

1. Celujący 6 

cel 

(wiadomości i umiejętności ucznia 

wybiegające poza program 

nauczania) 

2. Bardzo dobry 5 bdb 

3. Dobry 4 db 

4. Dostateczny 3 dst 

5. Dopuszczający 2 dop 

6. Niedostateczny 1 ndst 
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§ 4 

Prawa ucznia 
 

W czasie odbywania praktyki uczeń ma prawo do: 

 Zapoznania z obowiązującym w zakładzie regulaminem i zasadami pracy na 

poszczególnych stanowiskach. 

 Zapoznania z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy. 

 Wykonywania zadań wynikających z programu praktyk. 

 Korzystania z zaplecza socjalnego w postaci: pomieszczeń do przebierania, 

mycia, przechowywania odzieży i spożywania posiłków. 

 Zapoznania z kryteriami oceniania. 

 Informowania szkoły o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu 

obowiązków, czasu trwania praktyki itp. 

 Zapoznania z sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków  

i łamania postanowień regulaminu praktyk. 

 Uzyskania informacji o ocenie praktyki zawodowej i uzasadnienia jej. 

 Uzyskania wpisu i odbioru dzienniczka praktyk w ostatnim dniu ich trwania. 

 Właściwego traktowania i poszanowania godności osobistej. 
 

§ 5 

Obowiązki pracodawcy 
 

Pracodawca ma obowiązek: 

 Zapoznać uczniów z obowiązującym w zakładzie regulaminem. 

 Zapoznać uczniów z wymaganiami i oczekiwaniami zakładu pracy. 

 Zapoznać uczniów z zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach. 

 Przeszkolić w zakresie obsługi urządzeń znajdujących się w zakładzie. 

 Skierować uczniów na odpowiednie stanowiska pracy. 

 Przydzielić uczniom zadania wynikające z programu praktyk. 

 Zabezpieczyć bieżącą opiekę wychowawczą, zawodową i medyczną. 

 Przygotować zaplecze socjalne w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia, 

spożywania posiłków. 

 Kontrolować dzienniczek praktyk i uzupełniać je o uwagi, opinie i spostrzeżenia. 

 Zapoznać uczniów z kryteriami oceniania i sankcjami wynikającymi z nie 

wywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk. 

 Zwolnić ucznia z praktyki, gdy o takie zwolnienie wystąpi Dyrektor Szkoły. 

 Utrzymywać stały kontakt z osobą odpowiedzialną za praktyki z ramienia szkoły. 
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 Informować szkołę o szczególnych zmianach dotyczących zakresu 

obowiązków, czasu trwania praktyki itp. 

 Poinformować ucznia o propozycji oceny. 

 Ocenić praktykę i dokonać wpisu do dzienniczka praktyk wraz z opinią  

o praktyce w ostatnim dniu trwania praktyk. 

 Zwrócić uczniowi dzienniczek praktyk i zaświadczenie wraz z oceną, 

uzasadnieniem i opinią w ostatnim dniu trwania praktyk. 
 

§ 6 

Kryteria oceniania 
 

1) Propozycję oceny praktyki zawodowej, jej uzasadnienie i opinię o uczniu 

wystawia opiekun praktyki, zgodnie z przyjętymi i przedstawionymi uczniom 

kryteriami oceniania. Powyższa propozycja oceny wraz z uzasadnieniem  

i opinią o uczniu musi być odnotowana w dzienniczku praktyk i zaświadczeniu 

oraz potwierdzona pieczęcią zakładu i podpisem osoby do tego upoważnionej. 

2) Ocena z praktyki zawodowej winna być podana uczniom do wiadomości,  

a w razie potrzeby umotywowana bezpośrednio zainteresowanemu uczniowi. 
 

§ 7 

Dodatek 
 

Uczeń ma możliwość zorganizowania sobie praktyki we własnym zakresie 

(praktyka indywidualna), w odpowiednim dla kierunku zakładzie. Odbycie 

praktyki może nastąpić po uprzednim zgłoszeniu do Dyrektora Szkoły w ściśle 

określonym terminie i uzyskania zgody Dyrektora Szkoły. Praktyka indywidualna 

podlega przepisom określonym przez Kodeks Pracy, rozporządzenie MEN  

w sprawie praktycznej nauki zawodu, przepisom regulaminowym szkoły, 

organizacyjno-porządkowym zakładu pracy i postanowieniem niniejszego 

regulaminu. W przypadku nie uzyskania akceptacji Dyrektora Szkoły, nie 

dopełnienia formalności, bądź nie wywiązania się zakładu z ustaleń – praktykant 

zostaje skierowany na praktykę do placówki wskazanej przez Dyrektora Szkoły. 
 

§ 8 

Kierownik Warsztatów Szkolnych i Szkolenia Praktycznego posługuje się 

pieczęcią. 


