
FAQ- najczęstsze pytania i odpowiedzi 

Informuję , iż większość odpowiedzi na pytania znajduje się w regulaminie praktyk. 

1. Harmonogram praktycznej nauki zawodu w firmach zewnętrznych? 

Zajęcia praktyczne odbywające się raz w tygodniu: 

II rok – technik instalacji sanitarnych (semestr), technik budownictwa (semestr), technik architektury 

krajobrazu (dwa semestry), technik robót wykończeniowych w budownictwie (semestr), 

III rok - Branżowa Szkoła I stopnia (I sem). 

Praktyka zawodowa miesięczna: 

III i IV rok -  technik instalacji sanitarnych, technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik 

technologii drewna, technik robót wykończeniowych w budownictwie 

2. Czy szkoła zapewnia praktyki? 

Tak 

3. Czy jest możliwość znalezienia praktyk na własną rękę? 

Tak, druczek zgłoszeniowy znajduje się na stronie  

4. Jakich firm szukać ? 

Szukamy takiej firmy ,która przynajmniej w większości zrealizuje program praktyk dla danej kwalifikacji 

(Projekty programów nauczania zawodu 2019 – Ośrodek Rozwoju Edukacji (ore.edu.pl). Dodatkowo będzie 

wyznaczony opiekun praktyk (praktyka zawodowa) lub instruktor praktycznej nauki zawodu z przygotowaniem 

pedagogicznym (zajęcia praktyczne) 

5. Kiedy zostaną rozdane dzienniki praktyk ? 

Najwcześniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyk na lekcji wychowawczej lub losowo wybranych 

zajęciach lekcyjnych. Wyjątkiem są zajęcia praktyczne rozpoczynające się we wrześniu , wtedy rozdawane są w 

pierwszym tygodniu zajęć. 

6. Ile godzin należy zrealizować? 

Zajęcia praktyczne odbywające się raz w tygodniu – I5 tyg. (I sem), 20 tyg. (II sem) * 

Praktyka zawodowa miesięczna – 4 tyg ( 140 godz.) * 

*z wykluczeniem świąt 

7. Kiedy należy oddać dzienniczki? 

Zajęcia praktyczne odbywające się raz w tygodniu – przedostatni tydzień każdego semestru 

Praktyka zawodowa miesięczna – w kolejnym tygodniu po zakończeniu praktyk 

8. Do kiedy trwają zajęcia praktyczne odbywające się raz w tygodniu? 

Zajęcia praktyczne trwają do końca semestru tak jak zajęcia teoretyczne . Oddanie dzienniczka nie zwalnia z 

uczestnictwa w zajęciach praktycznych. 

9. Co się stanie jak nie zrealizuje wszystkich godzin z zajęć praktycznych? 

Wtedy uczeń jest nieklasyfikowany i zostaje przydzielony na praktyki uzupełniające w ferie zimowe lub letnie. 

10. Niezaliczenie praktyki zawodowej może nastąpić w przypadku: 

• niestawienia się ucznia w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki 

• nieobecności nieusprawiedliwionej ( już w wymiarze 1 dnia) 

• nieodpracowania opuszczonych zajęć powyżej 3 dni 

• samowolnej zamiany miejsca odbywania praktyki 

• braku wymaganej dokumentacji praktyki 

• złamania dyscypliny 

• niepodporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy 

• uzyskania negatywnej oceny 

• niedostarczenie do kierownika szkolenia praktycznego dzienniczka przebiegu praktyki zawodowej 

Niezaliczenie praktyki zawodowej stanowi podstawę do niepromowania ucznia do klasy programowo wyższej. 

11. Procedura odrabiania praktyk/zajęć praktycznych: 

- odbiór umowy uzupełniającej, dzienniczka; 

- zwrot umowy uzupełniającej przed odbywaniem praktyk; 

- odrobienie praktyk/zp; 

- zwrot uzupełnionego dzienniczka. 

https://www.ore.edu.pl/2019/08/programy-nauczania-zawodu-2019/

