REGULAMIN
PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
W TECHNIKUM NR 2 W TYCHACH
Podstawa prawna:
1) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie
praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 poz. 391 z późn. zm.),
2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
(Dz.U. 2019 poz. 373)
§1
Postanowienia wstępne
1. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest w Technikum nr 2 w Tychach w formie
praktyk zawodowych.
2. Wiedzę i umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne nabywane przez uczniów
na praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych praktyk określa program nauczania
do danego zawodu.
3. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu dydaktycznego i uczestnictwo
w nich uczniów jest obowiązkowe.
4. Podczas odbywania praktyk zawodowych uczniowie podlegają przepisom statutu szkoły,
regulaminu praktyk zawodowych oraz przepisom organizacyjno - porządkowym
zakładów pracy, w których odbywają praktykę zawodową.
§2
Celpraktyk zawodowych
1.
2.

3.

Celem praktyki zawodowej jest zastosowanie i pogłębienie zdobytej w szkole wiedzy
i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
Celem praktyki zawodowej jest także:
1) doskonalenie umiejętności praktycznych na różnych stanowiskach pracy,
2) wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole,
3) doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
4) wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy i poszanowanie mienia.
Szczegółowe cele praktyki zawodowej określają programy nauczania dla poszczególnych
zawodów, dopuszczone do użytku szkolnego.
§3
Organizacja praktyk zawodowych

1. Praktyki zawodowe odbywają się w zakładach pracy, na podstawie umów o praktyczną
naukę zawodu, zawartych pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą.
2. Praktyki zawodowe odbywają się w wyznaczonych przez kierownika szkolenia
praktycznego zakładach pracy, gwarantujących realizację programu nauczania.
3. Dopuszcza się możliwość odbywania praktyki zawodowej w zakładzie wskazanym przez
ucznia po wcześniejszym (w terminie do końca września danego roku szkolnego)
uzgodnieniu z kierownikiem szkolenia praktycznego.
4. Uczeń ma możliwość odbywania praktyk zagranicznych.
5. Praktyki zawodowe odbywają się zgodnie z harmonogramem praktyk ustalanym na dany
rok szkolny przez kierownika szkolenia praktycznego.
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6. Praktyki zawodowe uczniów mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego,
w tym również w okresie ferii letnich.
7. W przypadku organizowania praktyki zawodowej w czasie ferii odpowiednio skróceniu
ulega czas zajęć dydaktycznych dla uczniów odbywających praktyki.
8. W przypadku dyscyplinarnego usunięcia ucznia z praktyki zawodowej przez zakład pracy,
szkoła nie zapewnia następnej placówki szkoleniowej.
9. Za organizację i nadzór nad przebiegiem praktyk zawodowych odpowiedzialny jest
kierownik szkolenia praktycznego.
10. Nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyk zawodowych kierownik
szkolenia praktycznego przeprowadza spotkanie z uczniami poświęcone omówieniu
organizacji i przebiegu praktyki zawodowej oraz jej oceniania. Obecność uczniów na
spotkaniu jest obowiązkowa.
11. Kierownik szkolenia praktycznego z ramienia szkoły współpracuje z zakładami pracy
przyjmującymi uczniów na praktyki zawodowe oraz kontroluje realizację programu
praktyk zawodowych w zakładach pracy w zakresie:
1) dyscypliny pracy uczniów,
2) przestrzegania przepisów bhp i p.poż,
3) prowadzenia dokumentacji,
4) zgodności prowadzenia zajęć z programem.
§4
Obowiązki ucznia
1.

2.

Uczeń ma obowiązek odpowiednio przygotować się do praktyki zawodowej poprzez:
1) zapoznanie się z informacjami przekazanymi na spotkaniu z kierownikiem
szkolenia praktycznego,
2) zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu oraz programem praktyk,
3) przygotowanie zeszytu zwanego dalej „dzienniczkiem praktyk” i złożenie
go u kierownika szkolenia praktycznego nie później niż 2 tygodnie
przed rozpoczęciem praktyki zawodowej,
4) posiadanie aktualnej książeczki zdrowia (dotyczy uczniów kształcących
się w zawodzie technik obsługi turystycznej/technik organizacji turystyki, technik
handlowiec).
Uczeń ma obowiązek zachowania dyscypliny w czasie odbywania praktyki zawodowej
przez co rozumie się:
1) odbycie w wyznaczonym terminie szkolenia bhp,
2) właściwą postawę i kulturę osobistą,
3) odpowiedni ubiór,
4) punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć,
5) przestrzeganie ustalonego w zakładzie harmonogramu dnia,
6) przestrzeganie obowiązujących w danym zakładzie pracy regulaminów pracy,
7) odnoszenie się z szacunkiem do przełożonych i przestrzeganie zasad koleżeńskiej
współpracy,
8) aktywne uczestniczenie w praktyce zawodowej poprzez rzetelne wykonywanie
zadań powierzonych przez opiekuna praktyk,
9) systematycznie odnotowywanie toku zajęć w dzienniczku praktyk,
10) przedkładanie dzienniczka praktyk zakładowemu opiekunowi praktyk,
kierownikowi szkolenia praktycznego lub osobom upoważnionym przez dyrektora
szkoły – do kontroli,
11) uzyskanie pozytywnej oceny wpisanej do dzienniczka praktyk,
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3.
4.

5.
6.

12) przekazanie – w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia praktyki – dokumentacji
praktyki zawodowej (uzupełnionego dzienniczka praktyk, potwierdzenia odbycia
praktyki) kierownikowi szkolenia praktycznego.
Nieobecność ucznia na praktyce zawodowej musi być usprawiedliwiona.
Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności ucznia na praktyce zawodowej jest:
1) zwolnienie lekarskie wklejone do dzienniczka praktyk,
2) zwolnienie przez dyrektora szkoły lub kierownika szkolenia praktycznego np.
na udział w konkursach, zawodach sportowych,
3) zwolnienie rodzica (prawnego opiekuna) lub ucznia pełnoletniego – w przypadku
zaistnienia zdarzenia losowego (maksymalnie w wymiarze jednego dnia).
Uczeń ma obowiązek poinformować o swojej nieobecności zakład pracy oraz szkołę
najpóźniej w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę zawodową.
Nieobecność usprawiedliwiona ucznia na praktyce zawodowej powyżej 3 dni musi być
przez niego odpracowana w terminie i czasie uzgodnionym z pracodawcą
w porozumieniu ze szkołą.
§5
Obowiązki pracodawcy

1.

Pracodawca ma obowiązek:
1) zapoznać uczniów z obowiązującym w zakładzie regulaminem,
2) zapoznać uczniów z wymaganiami i oczekiwaniami zakładu pracy,
3) zapoznać uczniów z zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach,
4) zapoznać uczniów z przepisami bhp i p.poż.,
5) skierować uczniów na odpowiednie stanowiska pracy,
6) przydzielić uczniom zadania wynikające z programu praktyk,
7) zabezpieczyć bieżącą opiekę wychowawczą, zawodową i medyczną,
8) kontrolować dzieniczki praktyk i uzupełniać je o uwagi, opinie i spostrzeżenia,
9) zapoznać uczniów z kryteriami oceniania i sankcjami wynikającymi
z niewywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk,
10) zwolnić ucznia z praktyki, gdy o takie zwolnienie wystąpi dyrektor szkoły lub
kierownik szkolenia praktycznego,
11) utrzymywać stały kontakt z kierownikiem szkolenia praktycznego,
12) informować szkołę o szczególnych zmianach dotyczących zakresu obowiązków,
czasu trwania praktyki itd.,
13) ocenić praktykę i dokonać wpisu oceny do dzienniczka praktyk ucznia wraz z
opinią o uczniu w ostatnim dniu trwania praktyk,
14) wypełnić potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej w ostatnim dniu trwania
praktyk,
15) zwrócić uczniowi dokumentację praktyki zawodowej (dzienniczek praktyk
i potwierdzenie odbycia praktyki) w ostatnim dniu trwania praktyk.
§6
Prawa ucznia

1.

W czasie odbywania praktyki uczeń ma prawo do:
1) zapoznania z obowiązującym w zakładzie regulaminem i zasadami pracy na
poszczególnych stanowiskach,
2) zapoznania z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy,
3) wykonywania zadań wynikających z programu praktyk,
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4) zapoznania z kryteriami oceniania,
5) informowania szkoły o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu
obowiązków, czasu trwania praktyki itd.,
6) zapoznania z sankcjami wynikającymi z niewywiązywania się z obowiązków
i łamania postanowień regulaminu praktyk,
7) uzyskania informacji o ocenie praktyki zawodowej i uzasadnienia jej,
8) uzyskania wpisu i odbioru dzienniczka praktyk w ostatnim dniu ich trwania,
9) właściwego traktowania i poszanowania godności osobistej.
§7
Ocena praktyki zawodowej
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Ocenę końcową za praktykę zawodową ustala kierownik szkolenia praktycznego na
podstawie:
1)
opinii o pracy i oceny wystawionej przez opiekuna praktyk zawodowych z ramienia
zakładu pracy, w którym uczeń odbywał praktykę zawodową,
2)
oceny prowadzenia dokumentacji praktyk zawodowych (dzienniczka praktyk),
3)
frekwencji na praktyce.
Skala ocen za praktykę zawodową zgodna jest z obowiązującymi w szkole zasadami
oceniania.
Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z praktyki zawodowej w przypadku
niezastosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, a zwłaszcza w razie:
1)
niestawienia w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki,
2)
samowolnej zamiany miejsca odbywania praktyki,
3)
braku wymaganej dokumentacji praktyki,
4)
złamania dyscypliny pracy,
5)
niepodporządkowania się przepisom organizacyjno–porządkowym zakładu pracy,
6)
uzyskania negatywnej oceny z praktyki zawodowej wystawionej przez opiekuna
praktyk zawodowych z ramienia zakładu pracy, w którym odbywana była praktyka,
7)
nieusprawiedliwionej nieobecności na praktyce (już w wymiarze 1 dnia).
Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z praktyki zawodowej może zdawać
egzamin poprawkowy na zasadach określonych w statucie szkoły.
Uczeń może być nieklasyfikowany z praktyki zawodowej z powodu jego
usprawiedliwionej nieobecności na praktyce zawodowej, przekraczającej połowę czasu
trwania praktyki.
Dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła
organizuje praktykę zawodową w okresie ferii zimowych lub letnich.
Po uzupełnieniu brakującej części praktyki zawodowej uczeń zdaje egzamin
klasyfikacyjny na zasadach określonych w statucie szkoły. Na egzamin uczeń zgłasza się
z uzupełnioną dokumentacją praktyk (dzienniczek praktyk, potwierdzenie odbycia
praktyki).

§8
Postanowienia końcowe
W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje dyrektor szkoły.
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