REGULAMIN
PRAKTYK ZAWODOWYCH
w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica
w Pruszkowie, ul. Promyka 24/26.
Opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
oraz Wewnątrzszkolnego Oceniania.

1/ Praktyka zawodowa jest organizowana poza szkołą w celu zastosowania
i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych
warunkach pracy.
2/ Praktyka zawodowa prowadzona jest w czteroletnim technikum, a jej czas
trwania określa się według zatwierdzonego planu nauczania dla poszczególnych
kierunków. Szkoła kieruje ucznia do wyznaczonego zakładu pracy,
posiadającego możliwość realizacji programu praktyk.
3/ Praktyki zawodowe organizowane są przez szkołę w roku szkolnym
w dowolnie wybranych miesiącach. Zaleca się termin przełom kwietnia i maja.
4/ Praktyka zawodowa prowadzona jest indywidualnie lub w grupach.
5/ Szkoła prowadzi dokumentację praktyki zawodowej. Umowę o praktykę
zawodową zawiera dyrektor szkoły z podmiotem przyjmującym słuchaczy na
praktykę zawodową.
Umowa określa:
- nazwę i adres podmiotu przyjmującego słuchaczy na praktykę zawodową oraz
miejsce jej odbywania,
- nazwę i adres szkoły kierującej słuchaczy na praktykę zawodową,
- zawód, w którym prowadzona będzie praktyka zawodowa,
- listę słuchaczy odbywających praktykę zawodową,
- dodatkowe ustalenia stron umowy, związane z odbywaniem praktyki
zawodowej.

6/ Szkoła kierująca słuchaczy na praktykę zawodowa:
- nadzoruje realizację programu praktyki zawodowej- program posiada
instruktor praktyk oraz otrzymują go każdorazowo słuchacze przed podjęciem
praktyki zawodowej,
- współpracuje z podmiotem przyjmującym słuchaczy na praktykę zawodową,
- zapewnia ubezpieczenie słuchaczy od następstw nieszczęśliwych wypadków jeżeli słuchacze nie są w szkole ubezpieczeni ubezpieczają się indywidualnie na
okres odbywania praktyki zawodowej.
7/ Podmioty przyjmujące słuchaczy na praktykę zawodową:
- zapewniają warunki do realizacji praktyki zawodowej, a w szczególności
stanowiska szkoleniowe, pomieszczenia do przechowywania odzieży, dostęp
do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych,
- wyznaczają opiekunów praktyki zawodowej - każdy z nich posiada co najmniej
wykształcenie zawodowe zgodne z wykonywanym zawodem,
- zapoznają słuchaczy z organizacją pracy, regulaminem pracy oraz przepisami
i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- nadzorują przebieg praktyki zawodowej,
- sporządzają, w razie wypadku podczas praktyki zawodowej, dokumentację
powypadkową,
- współpracują ze szkołą,
- powiadamiają szkołę o naruszeniu przez ucznia regulaminu pracy.
8/ Na co najmniej trzy dni przed terminem rozpoczęcia praktyki zawodowej
organizowane jest w szkole zebranie w sprawie przebiegu praktyk
zawodowych, na którym słuchacze są informowani o:
- terminach i godzinie rozpoczęcia praktyk zawodowych,
- nazwiskach opiekunów praktyk zawodowych,
- zasadach odbywania praktyk zawodowych,
- konieczności prowadzenia dzienniczka praktyk zawodowych.
9/ Każdy słuchacz ma obowiązek prowadzenia w trakcie trwania praktyk
zawodowych dzienniczka praktyk, do którego wpisuje wszystkie czynności
wykonywane w danym dniu. Po zakończeniu praktyki zawodowej opiekun
wpisuje do dzienniczka opinię o przebiegu w/w praktyki oraz ocenę z jej
krótkim uzasadnieniem. Adnotacja opatrzona jest pieczątką firmową, podpisem
i pieczątką imienną upoważnionego pracownika. Uczeń zobowiązany jest do

dostarczenia dzienniczka praktyk z w/w adnotacjami do kierownika szkolenia
praktycznego w terminie siedmiu dni od zakończenia praktyk. Po ukończonej
praktyce szkoła weryfikuje opinie i oceny. Zespół weryfikujący sporządza
protokół zbiorczy, w którym umieszcza oceny i przekazuje wychowawcy klasy.
Dzienniczki praktyk są archiwizowane w szkole.
10/ Dyscyplina pracy:
- praktykant jest uczniem szkoły i podlega regulaminowi zakładowemu
i szkolnemu,
- praktykant może opuścić maksymalnie trzy dni pracy bez konieczności
odpracowania, jeżeli są one potwierdzonym wiarygodnym zwolnieniem
lekarskim,
- każdy opuszczony dzień praktyki bez usprawiedliwienia spowoduje
zastosowanie w szkole sankcji dyscyplinarnych,
- w miejscu praktyki obowiązuje wzorowa kultura bycia, - w czasie odbywania
praktyki prowadzone są kontrole przez kierownika szkolenia praktycznego.

W załączeniu wzór umowy o praktyczną naukę zawodu (praktykę zawodową).

