
Informacja nt. organizacji i zaliczenia praktyk zawodowych 

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania placówek  oświatowych spowodowanych 

COVID-19 zmianie uległy terminy praktyk zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 

w Skierniewicach.  

Praktyka zawodowa realizowana jest w br. szkolnym w Technikum, w klasach: 

-klasy II ( po gimnazjum) 

-klasy III 

Na podstawie  

- Ustawy „Prawo Oświatowe” art.120, 
-Rozporządzenia MEN z dnia 22.09.2019 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu, 

praktyki zawodowe mogą być realizowane: 

-u pracodawcy, 
-w indywidualnych gospodarstwach, 
- w wyjątkowych sytuacjach w pracowniach i warsztatach szkolnych. 

Ustalone zostały następujące zasady organizacji i zaliczenia praktyk zawodowych: 

1. Praktyki będą  realizowane w okresie od 31 maja do 14 sierpnia 2021 roku w wymiarze  
4 tygodnie (kl.II-120 godz., kl.III – 160godz.) zgodnie z podstawą programową.  

2. Uczniowie odbywający praktykę zawodową musza mieć aktualne badania Medycyny Pracy 
oraz ubezpieczenie NNW (szkolne). 

3. Uczeń może zorganizować praktyki we własnym zakresie.  O fakcie tym informuje 
niezwłocznie szkołę  (najpóźniej do 14 maja)  i  przekazuje niezbędne dane do zawarcia 
umowy: 

- nazwę i adres firmy, pracodawcy, gospodarstwa indywidualnego 
- imię i nazwisko właściciela, nr telefonu 
- imię i nazwisko opiekuna praktyk z ramienia pracodawcy. 

4. Umowę o realizacji praktyki zawodowej z pracodawcą podpisuje Dyrektor Szkoły lub 
upoważniony pracownik, przed rozpoczęciem praktyki. 

5. Realizacje praktyk zawodowych uczeń dokumentuje w dzienniczku praktyk ( zwykły zeszyt, 
zatytułowany „Dzienniczek Praktyk, podpisany imieniem i nazwiskiem ucznia). Po 
zakończeniu praktyki zawodowej pracodawca wypełnia zaświadczenie o odbyciu praktyki 
przez ucznia. 

6. Dokumentację  z realizacji praktyki zawodowej uczeń dostarcza do szkoły, najpóźniej 3 dni po 
zakończeniu praktyki.  

7. Ostateczna ocena praktyk zawodowych wystawiona będzie na podstawie oceny pracodawcy 
oraz dzienniczka praktyk. 

8. Praktyka zawodowa jest przedmiotem obowiązkowym i oceniana jest zgodnie 
z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.  

- uczeń, który nie zgłosi się do pracodawcy na praktyki lub opuści ponad 50% godzin będzie 
nieklasyfikowany. 

- uczeń, który nie dostarczy w wymaganym terminie dokumentacji z realizacji praktyki 
zawodowej ( zaświadczenia z oceną oraz dzienniczka) otrzymuje ocenę niedostateczną. 

    


