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REGULAMIN PRAKTYK  ZAWODOWYCH 

Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych 

 

 

1. Słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych na poziomie technikum mają 

obowiązek odbycia praktyki zawodowej zgodnie z kierunkiem kształcenia. 

 

2. Zakres wiadomości i umiejętności nabytych przez słuchacza podczas praktyki 

zawodowej oraz jej wymiar określa program nauczania dla danej kwalifikacji i danego 

zawodu. 

 

3. Zadaniem praktyki zawodowej jest połączenie teoretycznych wiadomości  

z przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole z umiejętnościami praktycznymi  

w rzeczywistych warunkach pracy. 

 

4. Praktyki zawodowe mogą być realizowane w ciągu całego roku szkolnego , w tym 

również w okresie ferii. 

 

5. Praktyka zawodowa realizowana jest w zakładzie pracy wskazanym przez słuchacza.   

Zrealizowane zagadnienia zawarte w  programie praktyk powinny być potwierdzone    

zaświadczeniem  stanowiącym - zał. Regulaminu praktyk zawodowych . 

 

6. W przypadku braku możliwości zrealizowania w zakładzie części zagadnień, 

placówka wyznacza słuchaczowi termin w którym będzie mógł je realizować  

w Centrum Kształcenia Praktycznego . 

 

7. Odbycie i zaliczenie przez słuchacza praktyki zawodowej jest warunkiem koniecznym 

do zaliczenia kursu i ukończenia całego cyklu nauki. 

 

8. Słuchacz przed rozpoczęciem praktyki pobiera z sekretariatu słuchacza określone 

dokumenty: 

 Druk zaświadczenia o zaliczeniu zagadnień wymienionych w Programie praktyk; 

 Program praktyk. 

 

9. Po zakończeniu praktyki zawodowej słuchacz  zdaje  do sekretariatu słuchacza: 

 Zaświadczenie o zaliczeniu zagadnień wymienionych w Programie praktyk. 
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10. Ostateczny termin złożenia dokumentów wymienionych w pkt. 9  ustala się  na 

minimum 14 dni przed datą  egzaminu wewnętrznego. 

 

11. Praktyka zawodowa zaliczana jest przez kierownika ds. form pozaszkolnych na    

podstawie zaświadczenia złożonego przez słuchacza. 

 

 

 

 

 SZCZEGÓLNE WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRAKTYKI    ZAWODOWEJ 

       PRZEZ SŁUCHACZY KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH 

 

Rozporządzenie MEN  z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów  

w szkołach publicznych 

 

1. Dyrektor placówki prowadzącej kształcenie dla dorosłych: 

1) zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości, jeżeli 

przedłoży on: 

a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu 

zawodowego (lub świadectwo równorzędne), wydane po zdaniu egzaminu 

kwalifikacyjnego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom potwierdzający 

kwalifikacje w zawodzie lub dyplom mistrza - w zawodzie, w którym się kształci, 

b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie  

w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania 

nauki zawodu, przewidzianemu dla danego zawodu; 

2) może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w części, 

jeżeli przedłoży on: 

a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu 

zawodowego (lub świadectwo równorzędne), wydane po zdaniu egzaminu 

kwalifikacyjnego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom potwierdzający 

kwalifikacje w zawodzie lub dyplom mistrza - w zawodzie wchodzącym w zakres 

zawodu, w którym się kształci, 
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b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie  

w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania 

nauki zawodu, przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym 

się kształci, 

c) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie,  

w którym się kształci, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się 

kształci. 

 

2. W szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej, która prowadzi kształcenie 

zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu, dyrektor 

szkoły zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu wyłącznie 

w zakresie praktyk zawodowych, jeżeli przedłoży on zaświadczenie, o którym mowa 

w ust.1. pkt 2 lit. b lub c. 

 

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust.1 pkt 2 lit. c, przedkłada się dyrektorowi szkoły 

w każdym semestrze, w którym słuchacza obowiązuje odbycie praktycznej nauki 

zawodu. 

 

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może nastąpić po ustaleniu przez 

dyrektora szkoły wspólnego zakresu umiejętności zawodowych dla zawodu, w którym 

słuchacz się kształci, i dla zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu. 

 

5. Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki 

zawodu, jest obowiązany uzupełnić pozostałą część praktycznej nauki zawodu 

wynikającą z programu nauczania dla danego zawodu. 

 

 

6. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub w części z obowiązku odbycia 

praktycznej nauki zawodu w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się, 

odpowiednio, "zwolniony w całości z praktycznej nauki zawodu" lub "zwolniony  

z części z praktycznej nauki zawodu" oraz podstawę prawną zwolnienia. 

 

 

 

 


