
REGULAMIN 

UCZNIA ZESPOŁU SZKÓŁ im. J. TUWIMA NA PRAKTYCE W BIURZE PODRÓŻY LUB HOTELU 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty( Dz. U z 2019r. poz. 1481).   

2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm. w 2019r. poz. 1287 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu 

( Dz. U. 2019 poz.391). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie szczególnych warunków 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 poz 373)  
PRAKTYKANCI WINNI PAMIĘTAĆ, ŻE W CZASIE PRAKTYKI SĄ NADAL UCZNIAMI SZKOŁY I 

OBOWIĄZUJE ICH RÓWNOCZEŚNIE REGULAMIN SZKOŁY I PLACÓWKI, W KTÓREJ 

ODBYWAJĄ PRAKTYKĘ. 

 

Obowiązki uczniów odbywających praktykę zawodową 

 

1. Uczniowie kierowani na praktykę zawodową powinni: 

a) zapoznać się z regulaminem praktycznej nauki zawodu, 

b) posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

c) posiadać ważną książeczkę zdrowia (w przedsiębiorstwach wymagających aktualnych badań 

lekarskich), 

d) posiadać indeks (dzienniczek) praktycznej nauki zawodu, 

e) znać program praktyki zawodowej. 

2. Praktykant jest uczniem szkoły i podlega regulaminowi szkolnemu oraz zakładowemu.                     

W czasie trwania praktyki, uczeń jest zobowiązany do ośmiogodzinnego dnia pracy w ciągu 20 

dni ( w tym soboty i niedziele, jeśli wymaga tego harmonogram pracy hotelu/biura podróży) 

3. Uczeń, który nie odbył praktyki zawodowej w wyznaczonym terminie i swojej nieobecności: 

a) nie usprawiedliwił – otrzymuje ocenę niedostateczną z praktyki zawodowej; 

b) usprawiedliwił – może odbyć praktykę w innym terminie w tym samym wymiarze,  w czasie wolnym, 

od zajęć szkolnych, a w przypadku choroby czas praktyki można zmniejszyć o 10%. 

4. O zaistniałym fakcie usprawiedliwionej nieobecności należy zawiadomić niezwłocznie opiekuna 

praktyk zawodowych lub kierownika zakładu oraz kierownika szkolenia praktycznego.   

5. W wyjątkowych sytuacjach (np. udział praktykanta w konkursach, olimpiadach) szkoła może zwrócić 

się z prośbą o zwolnienie praktykanta z odbywania praktyki w danym dniu.  

6. Wszelkie uwagi i nieprawidłowości powstałe w trakcie odbywania praktyki, praktykant zgłasza 

zakładowemu opiekunowi praktyk. W sytuacji wymagającej interwencji szkoły, opiekun praktyki 

zgłasza problem do kierownika szkolenia praktycznego. 

7. W miejscu odbywania praktyki zawodowej obowiązuje: 

a) wzorowa kultura osobista, 

b) dyscyplina, punktualność, sumienność, samodzielność i zaangażowanie, 

c) używanie odzieży roboczej określonej w przepisach BHP, 

d) realizacja programu praktyki zawodowej, 

e) bieżące i staranne prowadzenie indeksu (dzienniczka) praktyk, 

f) wykonanie zadań przydzielonych przez opiekuna praktykanta. 

8. Uczennica w ciąży zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie kierownika  

szkolenia praktycznego, przedstawiając zaświadczenie lekarskie stwierdzające: czas trwania ciąży, 

ogólny stan zdrowia i orzeczenie o możliwości odbywania praktyk zawodowych. W powyższym 

przypadku odbycie praktyki może być przesunięte na inny termin, na podstawie zaświadczenia od 

lekarza i za zgodą dyrektora szkoły. 

 

Prawa uczniów odbywających praktykę zawodową 

 

1. W czasie odbywania praktyk uczeń ma prawo do: 

a) zapoznania się z obowiązującym w zakładzie regulaminem i zasadami pracy na poszczególnych 

stanowiskach, 

b) zapoznania z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy oraz kryteriami oceny, 

c) wykonywania zadań wynikających z programu praktyk, 

d) korzystania z zaplecza socjalnego w postaci pomieszczeń do przebierania, mycia, przechowywania 

odzieży i spożywania posiłków, 

e) informowania szkoły o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu 

trwania praktyki, itp. 



 

 

 

Zaliczenie praktyki 

 

1. Warunkiem zaliczenia praktyki jest: 

a) uzyskanie pozytywnej oceny wystawionej przez opiekuna praktyki zawodowej na podstawie 

obserwacji, sposobu wykonywania zadań, czynności i poleceń, 

b) obecność ucznia na praktyce. 

2. Przy wystawieniu końcowej oceny z praktyki, w szczególności należy uwzględnić: 

a) zrealizowanie zajęć w wymiarze określonym programem dla zawodu, 

b) sposób odnotowania przebiegu zajęć w indeksie praktycznej nauki zawodu, 

c) stopień zainteresowania ucznia odbywanym szkoleniem praktycznym, 

d) dyscyplinę ucznia w czasie praktyki zawodowej. 

3. Ocena z praktyki winna być wystawiona przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. 

4. Niezwłocznie po ukończeniu praktyki zawodowej, uczeń zobowiązany jest przekazać kierownikowi  

szkolenia praktycznego indeks (dzienniczek) praktycznej nauki zawodu wraz ze sprawozdaniem celem 

wystawienia oceny końcowej. 

5. Dokumentowanie realizacji programu nauczania w indeksie praktycznej nauki zawodu powinno 

obejmować: 

a) kolejny kalendarzowy dzień odbywania praktyki, 

b) tematykę zajęć, 

c) bieżące oceny wystawiane przez opiekuna (co najmniej raz w tygodniu), 

d) podpis opiekuna praktyki, 

e) ewentualne uwagi opiekuna praktyki, 

6. Ostateczną ocenę z praktyki ustala i wpisuje do dziennika kierownik praktycznej nauki zawodu na 

podstawie kryteriów określonych w § 6 ust. 2. Dodatkowo ocena może być obniżona przez 

kierownika, w przypadku nieterminowego dostarczenia indeksu(dzienniczka) praktycznej nauki 

tj. do 7 dni od zakończenia praktyki. W uzasadnionych przypadkach kierownik praktycznej nauki 

zawodu może sprawdzać umiejętności i wiedzę ucznia, który zakończył odbywanie praktyki 

zawodowej.  

7. W przypadku braku propozycji końcowej oceny ze strony zakładowego opiekuna praktyk, ocenę 

końcową wystawia kierownik praktycznej nauki zawodu. 

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

a) niestawienia się w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki, 

b) samowolnej zamiany miejsca odbywania praktyki, 

c) braku wymaganej dokumentacji praktyki w postaci indeksu (dzienniczka) praktycznej nauki zawodu     

i sprawozdania, 

d) niepodporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy, 

e) uzyskania negatywnej oceny wystawionej przez opiekuna praktyki. 

9. Nie zaliczenie praktyki zawodowej stanowi podstawę do niepromowania ucznia do klasy programowo 

wyższej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


