
Zespół Szkół Technicznych w Gnieźnie im. Papieża Jana Pawła II  

62-200 Gniezno, ul. Augusta Cieszkowskiego 17,  tel./fax. (61) 4265637,  NIP 784-22-10-871 

e-mail: sekretariat@zsp2.gniezno.pl         www.zsp2.gniezno.pl  

 

1 
 

 

REGULAMIN 

PRAKTYK ZAWODOWYCH 
 

Podstawa prawna 

 

1. Praktyczna nauka zawodu jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży w celu zdobycia 

wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie. Prawa i obowiązki 

ucznia/praktykanta oraz czas pracy określają: 

1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej 

nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391); 

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. z 2019 r. poz. 

373); 

3) Kodeks Pracy; 

4) Statut Szkoły. 

 

Regulamin praktyk zawodowych 

 

1. Postanowienia ogólne dotyczące praktyki zawodowej 

 

1. Praktyki zawodowe są częścią programu nauczania i uczestnictwo w nich uczniów i słuchaczy jest 

obowiązkowe. 

2. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów i słuchaczy w celu zastosowania i pogłębienia wiedzy i 

umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. 

3. Praktyki zawodowe odbywają się na podstawie zawartych umów pomiędzy dyrektorem  szkoły oraz 

dyrektorem przedsiębiorstwa na terenie którego realizowana będzie praktyka zawodowa. 

4. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów i słuchaczy w czasie odbywania praktyki 

zawodowej, wymiar godzin tych zajęć a także terminy i czas odbywania praktyk określa program 

nauczania dla danego zawodu. 

5. Praktyki zawodowe mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również w okresie 

ferii letnich. W przypadku organizowania praktyk zawodowych w okresie ferii letnich ulega 

odpowiedniemu skróceniu czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów 

uczestniczących w danej praktyce zawodowej. 

6. Praktykanci podlegają przepisom regulaminowym szkoły oraz jednocześnie mają obowiązek 

podporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym przedsiębiorstw, na terenie których 

odbywają praktykę zawodową. 

7. Termin, zakres treści programowych i czas trwania praktyki zawodowej w danym roku szkolnym, 

określa dyrektor szkoły w oparciu o ramowy plan nauczania oraz program nauczania. 

8. Dobowy wymiar godzin praktyki zawodowej wynosi do 8 godzin. W szczególnie uzasadnionych 

sytuacjach dla praktykantów w wieku powyżej 18 lat dopuszcza się możliwość przedłużenia dobowego 
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wymiaru godzin praktyki zawodowej, nie dłużej niż do 12 godzin, przy zachowaniu łącznego 

tygodniowego wymiaru godzin wynoszącego 40 godzin zajęć w tygodniu. 

9. Praktyka zawodowa może być organizowana w systemie zmianowym, z tym że w przypadku uczniów 

w wieku poniżej 18 lat nie może przypadać w porze nocnej. 

10. Praktyka zawodowa może być prowadzona indywidualnie lub w grupach. 

11. Liczba praktykantów w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania dla danego zawodu 

i uwzględniać specyfikę nauczanego zawodu, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunki 

lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktyki.  

12. Podziału praktykantów na grupy dokonuje dyrektor szkoły lub pracodawca. 

 

2. Cel praktyk zawodowych  

 

1. Celem praktyk zawodowych jest:  

1) Poznanie specyfiki pracy w zawodzie w którym uczeń odbywa naukę. 

2) Wykształcenie wiedzy i umiejętności zawodowych zdobytych podczas nauki w praktyce. 

3) Poznanie struktury i organizacji pracy przedsiębiorstw. 

4) Nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w czasie poszukiwania 

pracy. 

5) Poznanie oczekiwań rynku pracy w stosunku do zatrudnianych pracowników. 

6) Wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole oraz doskonalenie umiejętności 

interpersonalnych. 

7) Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy i poszanowanie mienia. 

8) Poznanie zakresu swojej wiedzy i umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. 

 

3. Obowiązki ucznia podczas praktyki zawodowej  

 

1. Praktyka zawodowa jest częścią programu nauczania i uczestnictwo w niej jest obowiązkowe. 

2. Każdy uczeń ma obowiązek odpowiednio przygotować się do praktyki zawodowej poprzez:  

1) Zapoznanie się z regulaminem i programem praktyk. 

2) Uczestnictwo w spotkaniu organizacyjnym dotyczącym zasadom funkcjonowania praktykanta na 

terenie zakładu pracy podczas praktyki zawodowej. Spotkanie takie prowadzi kierownika 

szkolenia praktycznego jeszcze przed rozpoczęciem praktyki zawodowej danej klasy. 

3) Zaopatrzenie się w odpowiedni strój roboczy. 

4) Sprawdzenie ważności zaświadczenia wydanego przez lekarza medycyny pracy. 

5) Przygotowanie zeszytu z praktyki zawodowej, a następnie systematyczne prowadzenie go w czasie 

trwania praktyki. 

3. Uczniowie w czasie odbywania praktyki zawodowej swoim zachowaniem i kulturą osobistą kształtują 

wizerunek szkoły i firmy dlatego obowiązuje ich dyscyplina pracy, a w szczególności: 

1) Systematyczne i punktualne uczęszczają na zajęcia w zakładach pracy. 

2) Nie opuszczają stanowisk pracy przed wyznaczoną godziną. 

3) Dostosowują się do ustalonego w zakładzie pracy harmonogramu dnia. 

4) Rzetelne wykonują zadania powierzone przez instruktora lub opiekuna praktyk. 

5) Przestrzegają przepisów BHP i P.POŻ oraz regulaminu zakładowego. 
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6) Natychmiastowe zgłaszają skaleczenia, wypadki w pracy, lub uszkodzenia mienia zakładu pracy 

wyznaczonemu przez zakład pracy opiekunowi praktykantów. 

7) Przekazują kierownikowi szkolenia praktycznego maksymalnie 7 dni po zakończeniu praktyki 

zawodowej uzupełniony zeszyt z praktyki zawodowej wraz z wypełnionym protokołem oraz listą 

obecności celem wystawienia ostatecznej oceny i wpisania jej do dziennika lekcyjnego. 

4. Nieobecność na zajęciach podczas praktyki zawodowej musi być usprawiedliwiona. 

5. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest zwolnienie lekarskie, które niezwłocznie należy 

dostarczyć pracodawcy. W przypadku niemożliwości natychmiastowego dostarczenia zwolnienia 

należy poinformować o takim fakcie i przyczynie niestawienia się na praktykę zawodową zarówno 

pracodawcę jak i kierownika szkolenia praktycznego lub sekretariat szkoły. 

6. Kserokopia zwolnienia lekarskiego musi być dostarczona do kierownika szkolenia praktycznego. 

7. Brak zaliczenia praktyki zawodowej jest podstawą do niepromowania ucznia do klasy programowo 

wyższej. 

8. Uczeń nie uzyska pozytywnej oceny z praktyki zawodowej w przypadku: 

1) Niestawienia się w ustalonym miejscu i czasie na praktykę zawodową. 

2) Nieusprawiedliwionej nieobecności na praktyce zawodowej. 

3) Ponad 50% nieobecność usprawiedliwiona na praktyce zawodowej skutkuje wystawieniem oceny 

nieklasyfikowany. 

4) Braku wymaganej dokumentacji po zakończeniu praktyki zawodowej. Dokumentację z odbytej 

praktyki zawodowej tworzą: 

 odpowiednio prowadzony zeszyt z praktyki zawodowej, 

 potwierdzona przez pracodawcę lista obecności praktykantów podczas praktyki zawodowej, 

 wypełniony przez pracodawcą protokół z odbytej praktyki zawodowej. 

5) Braku odpracowania lub odmowie odpracowania opuszczonych przez praktykanta zajęć podczas 

praktyki zawodowej. 

6) Braku wpisu w zeszycie z praktyki zawodowej przeszkolenia z zakresu przestrzegania zasad BHP 

obowiązujących na terenie zakładu pracy. 

7) Nieprzestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w zakładzie pracy oraz rażącego 

zachowania się podczas praktyki zawodowej. 

8) Dostarczenia w opóźnionym terminie dokumentacji z odbytej praktyki zawodowej. 

9) Uzyskania negatywnej oceny za praktykę zawodową wystawioną przez przedstawiciela zakładu 

pracy. 

 

4. Prawa ucznia podczas odbywania praktyki zawodowej 

 

1. Praktykant w czasie odbywania praktyki zawodowej ma prawo do zapoznania się z obowiązującym w 

przedsiębiorstwie regulaminem i zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach oraz z wymaganiami 

i oczekiwaniami pracodawcy. 

2. Praktykant ma prawo do korzystania z zaplecza socjalnego w postaci pomieszczeń do przebrania się, 

mycia, przechowywania odzieży oraz spożywania posiłków. 

3. Praktykant ma prawo do uzyskania informacji o proponowanej ocenie, wpisu do dzienniczka i odbioru 

go w określonym terminie. 
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4. Praktykant ma prawo do właściwego traktowania i poszanowania godności osobistej, a także 

informowania szkoły o nieprawidłowościach wynikających z przyczyn pracodawcy. 

 

5. Obowiązki pracodawcy przyjmującego ucznia na praktykę zawodową  

 

1. Nad przebiegiem praktyki zawodowej w przedsiębiorstwie czuwa wyznaczony przez pracodawcę 

pracownik. 

2. Na początku praktyki zawodowej pracodawca ma obowiązek zapoznać praktykantów z następującymi 

informacjami: 

1) Zasadami funkcjonowania na poszczególnych stanowiskach pracy. 

2) Obowiązującymi na terenie zakładu pracy przepisami BHP i P.POŻ. 

3) Regulaminem i wymaganiami obowiązującymi w przedsiębiorstwie. 

4) Z kryteriami oceniania oraz konsekwencjami niewywiązywania się z obowiązków lub łamania 

postanowień regulaminów obowiązujących w zakładzie pracy. 

3. Pracodawca ma obowiązek zapewnić uczniom bieżącą opiekę wychowawczą, zawodową i 

merytoryczną oraz bezpieczeństwo, a także przygotować zaplecze socjalne w postaci pomieszczeń do 

przebierania, przechowywania odzieży, mycia i spożywania posiłków. 

4. Przedsiębiorstwo/firma przyjmująca uczniów na praktykę zawodową zapewnia środki dydaktyczne oraz 

odpowiednie warunki BHP oraz inne wymagania zgodne z aktualnymi przepisami prawa w sprawie 

praktyk zawodowych. 

5. Podczas przebiegu praktyki zawodowej pracodawca powinien: 

1) Codziennie skierować praktykanta na odpowiednie stanowisko pracy oraz przydzielić opiekuna na 

danym stanowisku. 

2) Przydzielić praktykantowi zadania wynikające z programu praktyki zawodowej. 

3) Codziennie sprawdzać obecność praktykanta na praktyce zawodowej. 

4) Utrzymywać stały kontakt z osobą odpowiedzialną za praktyki z ramienia szkoły. 

5) Informować szkołę o wszelkich nieprawidłowościach i łamaniu regulaminu przez praktykanta. 

6) W dniu zakończenia praktyki zawodowej wydać praktykantowi następującą dokumentację: 

 protokół z wystawioną oceną za praktykę zawodową, 

 potwierdzoną listę obecności 

 opracowany przez praktykanta zeszyt z odbytej praktyki zawodowej. 

 

6. Kryteria oceniania uczniów podczas praktyki zawodowej 

 

1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć poczynań uczniów powinno odbywać przez cały okres realizacji 

praktyki zawodowej. Na zakończenie praktyki zawodowej pracodawca zobowiązany jest wystawić 

ocenę końcową. 

2. Każdy uczeń powinien być oceniany indywidualnie na podstawie obserwacji poczynań i efektów pracy 

praktykanta. 

3. Ocena wraz z uzasadnieniem oraz krótką opinią o uczniu musi być odnotowana w protokole z odbycia 

praktyki zawodowej i potwierdzona pieczęcią przedsiębiorstwa oraz podpisem osoby do tego 

upoważnionej. 

4. Skala ocen powinna być zgodna z obowiązującą podstawą prawną. 
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5. Dokonując oceny pracy uczniów w czasie praktyki zawodowej należy uwzględnić: 

1) Umiejętność łączenia przez praktykanta teorii z praktyką. 

2) Stopień opanowania przez praktykanta umiejętności zawodowych. 

3) Umiejętności organizowania przez praktykanta stanowiska pracy. 

4) Umiejętność pracy w zespole. 

5) Poziom samodzielności podczas wykonywania powierzonych zadań. 

6) Poziom zainteresowania praktykanta odbywającą się praktyką zawodową. 

7) Przestrzeganie przez praktykanta dyscypliny pracy. 

8) Przestrzeganie przez praktykanta zasad BHP oraz P.POŻ. 

9) Kulturę osobistą i zawodową praktykanta. 

10) Punktualność i poziom obecności podczas praktyki zawodowej. 

6. Ostateczną ocenę z praktyki zawodowej wystawia kierownika szkolenia praktycznego. 

7. Podczas wystawiania oceny końcowej kierownik szkolenia praktycznego bierze pod uwagę następujące 

czynniki: 

1) Zaproponowaną przez pracodawcę ocenę końcową za odbytą praktykę zawodową. 

2) Opinie pracodawcy na temat kultury osobistej praktykanta. 

3) Punktualność i poziom obecności podczas praktyki zawodowej. 

4) Poprawność prowadzenia prze praktykanta zeszytu z praktyki zawodowej. 

5) Terminowość rozliczenia się z praktyki zawodowej. 

8. Uczeń, który w określonym terminie nie rozliczy się z praktyki zawodowej otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

9. Po zakończeniu i rozliczeniu praktyki zawodowej kierownik szkolenia praktycznego sporządza listę 

klasową z ocenami za odbytą praktykę i przekazuje ją wychowawcy klasy. 

 

7. Sytuacje szczególne zachodzące podczas praktyki zawodowej  

 

1. W przypadku dyscyplinarnego usunięcia ucznia z praktyki zawodowej przez przedsiębiorcę, szkoła nie 

zapewnia praktykantowi następnej placówki szkoleniowej. Uczeń zobowiązany jest do 

natychmiastowego zawiadomienia szkoły o zaistniałej sytuacji. Praktykant składając odpowiednie 

pismo w sekretariacie szkoły ma 2 dni na znalezienie sobie nowego zakładu pracy. Zakład ten musi być 

zaakceptowany przez kierownika szkolenia praktycznego. Nie wywiązanie się praktykanta z tego 

terminu skutkuje wystawieniem oceny niedostatecznej z praktyki zawodowej. 

2. Dni usprawiedliwionej nieobecności na praktyce zawodowej uczeń powinien odpracować w innym 

terminie ustalonym wspólnie z kierownikiem szkolenia praktycznego. W przypadku nie odpracowania 

zaległej praktyki zawodowej praktykant otrzymuje obniżoną ocenę z praktyki, adekwatną do 

opanowanych umiejętności. 

3. W przypadkach długotrwałej choroby podczas praktyki zawodowej uczeń składa podanie wraz ze 

stosownym zaświadczeniem lekarskim do Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Papieża Jana 

Pawła II w Gnieźnie celem wyznaczenia dodatkowego terminu praktyki zawodowej przypadającego w 

okresie wakacji. 
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4. Dopuszcza się możliwość odbywania praktyki zawodowej w firmie wskazanej przez ucznia po 

uzyskaniu zgody kierownika szkolenia praktycznego. Wskazany pracodawca składa oświadczenie o 

wyrażeniu zgody na przyjęcie ucznia. 

5. Koszty związane z przygotowaniem (np. zakup ubrania roboczego) i realizacją praktyki zawodowej (np. 

koszty dojazdu do zakładu pracy) ponoszą rodzice (prawni opiekunowie). 

6. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia odpowiadają materialnie za świadome wyrządzone szkody przez 

praktykanta podczas odbywania praktyki zawodowej. 

7. W czasie praktyki prowadzone są kontrole przez kierownika szkolenia praktycznego podczas, których 

zwraca on szczególną uwagę na: 

1) Zgodność ubioru praktykanta z przepisami BHP. 

2) Zgodność wykonywanych zadań powierzonych przez pracodawcę z programem nauczania z 

praktyki zawodowej. 

3) Bieżące prowadzenie dokumentacji - zeszytu z praktyki zawodowej. 

4) Merytoryczność prowadzonej dokumentacji. 

5) Zdyscyplinowanie praktykanta podczas praktyki zawodowej. 

6) Kulturę osobistą praktykanta. 

7) Poziom zaangażowania się praktykanta w realizację praktyki zawodowej.  

8) Spóźnienia się praktykanta na praktykę zawodową. 

9) Wcześniejsze opuszczanie przez praktykanta zakładu pracy. 


