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Dzienniczek Praktyki Zawodowej 
 
 

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach 

ul. Kozielska 1, Gliwice 44-100 

 

Imię i nazwisko:  ..........................................................................................................................  
 
Klasa:  ...........................................................................................................................................  
 
Rok szkolny  .................................................................................................................................  
 
Zawód:  .........................................................................................................................................  
 
 
 
 
Termin odbywania praktyk: …………………. r.  – ………………. r. 
 
Nazwy i adres zakładu, w którym odbywa się praktyka:  ............................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Numer telefonu:  ...........................................................................................................................  
 
Imię, nazwisko i funkcja zakładowego opiekuna praktyki:  ........................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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Dzień Data Opis wykonywanych prac 
Potwierdzenie 

obecności/ Podpis 
opiekuna/ 

Uwagi 

1 

   

2 

   

3 

   

4 

   

5 
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Dzień Data Opis wykonywanych prac 
Potwierdzenie 

obecności/ Podpis 
opiekuna/ 

Uwagi 

6 

   

7 

   

8 

   

9 

   

10 
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Dzień Data Opis wykonywanych prac 
Potwierdzenie 

obecności/ Podpis 
opiekuna/ 

Uwagi 

11 

   

12 

   

13 

   

14 

   

15 
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Dzień Data Opis wykonywanych prac 
Potwierdzenie 

obecności/ Podpis 
opiekuna/ 

Uwagi 

16 

   

17 

   

18 

   

19 

   

20 
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Świadectwo praktyki zawodowej 
 
 

  ........................................................  
 (miejscowość, data) 

 

OCENA KOŃCOWA Z PRAKTYKI ZAWODOWEJ 
 

 KLASA................................... 
 

rok szkolny 2022/2023 
 
 

Uczeń/uczennica ..........................................................................................................................................  
 
Odbył/-a/ praktykę zawodową w  ..................................................................................................................  
 
w terminie  .....................................................................................................................................................  
 
i uzyskał/-a/ ocenę: 
 

 z praktyki  ......................................................................................................................................................  
 

 z zachowania  ................................................................................................................................................  
 
 
 
Pełna nazwa zakładu pracy  ...........................................................................................................................  
 
Dokładny adres  .............................................................................................................................................  
 
Telefon ..........................................................................................................................................................  
 
NIP ................................................................................................................................................................  
 
Regon............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 Pieczęć zakładu pracy Podpis zakładowego opiekuna praktyk 

 
 
 
 

Skala ocen:  
 z praktyki: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny 
 z zachowania: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne 
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REGULAMIN PRAKTYK  ZAWODOWYCH  
 

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r.  

w sprawie praktycznej nauki zawodu. 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa i obowiązki 
praktykanta określa Kodeks Pracy i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 
praktycznej nauki zawodu.. Praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoły, ma obowiązek 
podporządkowania się przepisom organizacyjno - porządkowym zakładu pracy, na tych samych zasadach co 
pracownicy. Jest świadom konsekwencji wynikających z ich nieprzestrzegania. 

2. Praktykę zawodową organizuje się dla uczniów, w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy oraz 
umiejętności zawodowych, w rzeczywistych warunkach, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie. 

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

4. Terminy i czas odbywania praktyki zawodowej, określa harmonogram roku szkolnego i plan praktyk, 
opracowany na podstawie programów nauczania na dany rok szkolny. 

5. Praktyczna nauka zawodu uczniów organizowana jest przez szkołę w formie praktyki zawodowej i zajęć 
praktycznych. 

6. Praktyki zawodowe organizowane są w zakładach pracy. 

7. Zakres wiadomości i umiejętności obowiązujący na praktyce zawodowej określa plan i program nauczania dla 
danego zawodu. 

8. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu (wg rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki 
zawodu) uczniów w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat – 8 godzin. 

9. Praktyka zawodowa realizowana jest na podstawie zawartych umów. 

10. Umowę o praktykę zawodową w zakładach, podpisuje dyrektor lub wicedyrektor Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach 

11. Wszystkie sporne sprawy dotyczące praktyki zawodowej rozstrzyga dyrektor Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach. 

§ 2 

 CEL PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU 
 

1) Cele ogólne: 

Praktyka zawodowa ma na celu pogłębienie i doskonalenie umiejętności praktycznych w danym zawodzie w tym: 

• pogłębienie wiadomości nabytych w szkole, 
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• zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania posiadanych wiadomości teoretycznych; 

• doskonalenie umiejętności praktycznych na różnych stanowiskach pracy, 

• wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole, 

• przygotowanie do samodzielnej pracy i podejmowania decyzji; 

• poznanie działalności firm funkcjonujących w warunkach gospodarki rynkowej; 

• zapoznanie się z zakresem i rodzajem produkcji, usług oraz ich jakością i sprzedażą; 

• opanowanie umiejętności posługiwania się dokumentacją (gastronomiczną, hotelową, turystyczną, handlową, 
ekonomiczną); 

• doskonalenie umiejętności interpersonalnych; 

• wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy; 

• poszanowanie mienia; 

• wyrobienie nawyków kulturalnej i uprzejmej obsługi klientów; 

2)  Uczeń powinien: 

• znać zasady funkcjonowania poszczególnych działów zakładu, 

• obsługiwać podstawowe urządzenia stanowiące wyposażenie techniczne zakładu, 

• dostosować się do wymogów organizacji pracy w zespole, 

• dostosować się do dyscypliny obowiązującej w zakładzie, 

• zorganizować i utrzymywać w należytym porządku swoje miejsce pracy, 

• ocenić jakość wykonanej pracy, 

• przestrzegać zasad BHP, przepisów p.-poż i ochrony środowiska. 

3) Szczegółowe cele kształcenia 

dla poszczególnych zawodów określają programy nauczania, dopuszczone do użytku szkolnego. 

§ 3 

OBOWIĄZKI UCZNIA 
 

1) Przygotowanie do praktyki 
Uczeń ma obowiązek odpowiednio przygotować się do praktyki poprzez: 

a. zapoznanie się z informacjami przekazanymi przez szkolnego opiekuna praktyk;  
b. przygotowanie zeszytu zwanego dalej "dzienniczkiem praktyk";  
c. wpisanie do dzienniczka na stronie tytułowej: imienia, nazwiska, klasy, roku szkolnego, zawodu, numeru 

programu nauczania, terminu odbywania praktyk, nazwy i adresu zakładu, w którym odbywa się praktyka 
(wraz z numerem telefonu) oraz imienia, nazwiska i funkcji zakładowego opiekuna praktyk. 

 

2) Dyscyplina w czasie odbywania praktyki zawodowej. Uczeń ma obowiązek do zachowania dyscypliny, przez 
co rozumie się: 

a. właściwą postawę i kulturę osobistą;  
b. poprawny wygląd;  
c. właściwy ubiór – uczeń powinien zgłosić się na dane stanowisko pracy w odpowiednim stroju zgodnym 

z wymogami obowiązującymi w danym zakładzie lub wskazanym przez opiekuna praktyk; 
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d. punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć;  
e. ścisłe przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.;  
f. nie opuszczanie stanowiska pracy przed wyznaczoną godziną;  
g. dostosowanie się do ustalonego w zakładzie harmonogramu dnia;  
h. rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez opiekuna;  
i. systematyczne codzienne odnotowywanie toku zajęć w dzienniczkach praktyk, tj. zapisując w nim 

wszystkie czynności przez siebie wykonane oraz dodatkowo należy również: zapisywać ważniejsze 
spostrzeżenia, wklejać druki, robić szkice itp. zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez szkolnych 
opiekunów praktyk, 

j. przedkładanie każdego dnia dzienniczka praktyk zakładowemu opiekunowi praktyk do kontroli i podpisu;  
k. przedstawienie w ostatnim dniu praktyki dzienniczka zajęć celem wpisania świadectwa za odbytą praktykę 

oraz wystawienia oceny;  
l. przekazanie w terminie 5 dni po zakończeniu praktyki uzupełnionego dzienniczka praktyk wraz z wpisaną 

oceną do szkolnego opiekuna praktyk.  
m. Zastosowanie się do wymagań pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID-19 

oraz aktualnie  obowiązujących przepisów. 
 
3) Nieobecność na zajęciach 

Nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona, przy czym nieobecność powyżej 3 dni należy odpracować 
w innym terminie. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest zwolnienie lekarskie okazane opiekunowi 
praktykantów w zakładzie pracy. Uczeń ma obowiązek przekazania informacji o nieobecności pracodawcy oraz 
szkolnemu opiekunowi praktyk.  

Nieobecność nieusprawiedliwiona musi być odpracowana w całości, w terminie i czasie wskazanym przez 
pracodawcę, w porozumieniu ze szkołą. 

4) Niezaliczenie praktyki zawodowej 

Niezaliczenie praktyki zawodowej następuje w przypadku: 

a. niestawienia się ucznia w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki;  
b. nieobecności nieusprawiedliwionej;  
c. nieodpracowania opuszczonych zajęć;  
d. samowolnej zmiany miejsca odbywania praktyki;  
e. braku wymaganej dokumentacji praktyki;  
f. złamania dyscypliny;  
g. niepodporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy;  
h. uzyskania negatywnej oceny;  
i. niedostarczenie do nauczyciela dzienniczka praktyk wraz z oceną.  

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

§ 4 

PRAWA UCZNIA 

W czasie odbywania praktyki uczeń ma prawo do: 

a. zapoznania z obowiązującym w zakładzie regulaminem i zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach;  
b. zapoznania z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy;  
c. wykonywania zadań wynikających z programu praktyk;  
d. korzystania z zaplecza socjalnego w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia, przechowywania 

odzieży i spożywania posiłków;  
e. zapoznania z wymaganiami edukacyjnymi;  
f. informowania szkoły o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania 

praktyki itd.;  
g. zapoznania z sankcjami wynikającymi z niewywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień 

regulaminu praktyk;  
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h. uzyskania informacji o ocenie praktyki zawodowej i uzasadnienia jej;  
i. uzyskania wpisu i odbioru dzienniczka praktyk w ostatnim dniu ich trwania;  
j. właściwego traktowania i poszanowania godności osobistej.  

 

§ 5 

WYMAGANIA EDUKACYJNE 

Ocena z praktyki uwzględnia następujące elementy: 

a. realizację praktyki w wymiarze określonym programem;  
b. sposób odnotowywania przebiegu zajęć w dzienniczku;  
c. stopień zaangażowania ucznia w czasie odbywania praktyk; 
d. rzetelne i terminowe prowadzenie i dostarczanie dokumentacji z praktyk.  

Ocenę praktyki zawodowej i opinię o uczniu wystawia opiekun praktyki, zgodnie z przyjętymi i przedstawionymi 
uczniom wymaganiami. Ocena z praktyki zawodowej powinna być wystawiona na druku obowiązującym w szkole. 
Opinia o uczniu musi być odnotowana w dzienniczku praktyk i potwierdzona pieczęcią zakładu oraz podpisem 
osoby do tego upoważnionej.  

§ 6 

SYTUACJE SZCZEGÓLNE 

Na prośbę praktykanta za zgodą Dyrektora szkoły uczeń może odbyć praktykę w innym dopuszczalnym terminie 
w danym roku szkolnym, jeśli wymaga tego sytuacja osobista ucznia. 

UWAGA: Regulamin praktyk może zostać zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie 
bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID-19.10 


