
REGULAMIN  PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

 

I. Praktykant zobowiązany jest do: 

1. odbycia 20 dni roboczych praktyki zawodowej w wymiarze 8 godzin dziennie w miejscu wyznaczonym przez 

szkołę 

2. posiadania aktualnego ubezpieczenia 

3. posiadania aktualnej książeczki zdrowia i legitymacji szkolnej 

4. usprawiedliwiania nieobecności tylko zwolnieniem poświadczonym przez lekarza (u zastępcy kierownika 

warsztatów) 

5. punktualnego rozpoczynania praktyki 

6. przestrzegania higieny osobistej i przepisów bhp 

7. stosowania się do zaleceń opiekuna praktyk 

8. wykorzystywania wiadomości zdobytych w szkole w praktyce 

9. prowadzenia na bieżąco, z datami, dzienniczka praktyk i każdego dnia przedkładania go kierownikowi zakładu do 

podpisu 

10. informowania opiekuna praktyk – (B. Wiklińska) o wszelkich nieprawidłowościach, wypadkach i konfliktach 

osobiście lub telefonicznie 56 64 277 52 lub 513 061 528 

11. do rozliczenia dzienniczka praktyk u zastępcy kierownika warsztatów szkolnych następnego dnia po odbyciu 

praktyk (dzienniczki oceniane są zgodnie z opracowanymi kryteriami oceny zawartymi w Statucie Szkoły) 

II. Praktykantowi zabrania się: 

1. dźwigania ciężarów ponad dozwoloną normę* 

2. dokonywania jakichkolwiek zmian  i uzgodnień w miejscu odbywania praktyk dotyczących skrócenia czasu 

trwania praktyki lub pracowania w wymiarze łącznym tygodniowym powyżej 40 godzin 

3. noszenia wszelkich ozdób 

4. samodzielnego opuszczania stanowiska pracy 

5. obsługiwania maszyn i urządzeń bez nadzoru osób odpowiedzialnych 

6. samodzielnego inkasowania należności 

7. używania jakichkolwiek sprzętów audio-wizualnych podczas odbywania praktyk 

III. Kierownictwo zakładu zobowiązane jest do: 

1. przestrzegania regulaminu praktyk 

2. wystawienia uczniowi oceny za odbytą praktykę 

3. przestrzegania czasu trwania praktyki  w wymiarze łącznym nie wyższym niż  40 godzin tygodniowo  

4. zatrudniania praktykanta zgodnie z tematami przewidzianymi w programie praktyk zawodowych w każdym dniu 

trwania praktyk 

5. ponoszenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo ucznia w godzinach pracy 

6. zapewnienia praktykantowi odpowiedniego stanowiska roboczego 

7. przeszkolenia praktykanta w zakresie bhp stanowiskowego 

8. zgłaszania konfliktów pomiędzy personelem a uczniem do opiekuna praktyk w ZSG-H tel.: 56 64 277 52 

IV. Za wszelkie rzeczy i przedmioty  materialne (biżuteria, pieniądze, telefony komórkowe itp.) zakład 

pracy w którym jest realizowana praktyka zawodowa jak i ZSG-H nie odpowiada. Uczeń jest 

odpowiedzialny za  ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą. 

Zgodnie z regulaminem zabrania się zwalniania ucznia w sprawach prywatnych. 

W przypadku nieprzestrzegania powyższego regulaminu opiekun praktyk udziela praktykantowi pisemnego 

upomnienia z powiadomieniem rodziców i szkoły.  

Powtórne wykroczenie skutkuje usunięciem z praktyk. 

 
                                                                                                                                 Podpisy rodziców 
 

                                                                                                                                                                                   Podpis ucznia 

 

*Dziewczęta 

po powierzchni płaskiej 

 praca stała 8 kg 

 praca dorywcza 14 kg 

po schodach 

 praca stała 5 kg 

 praca dorywcza 10 kg 
*Chłopcy 

po powierzchni płaskiej 

 praca stała 12 kg 

 praca dorywcza 20 kg 
po schodach 

 praca stała 8 kg 

 praca dorywcza 15 kg 

(praca dorywcza to mniej niż połowa czasu pracy) 
 



 


