REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ
W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH
1. Słuchacz przed rozpoczęciem praktyki zawodowej musi zgłosić opiekunowi termin jej
odbywania najpóźniej:
- do końca września, jeśli praktyka jest przewidziana w semestrze zimowym,
- do końca lutego, jeśli praktyka jest przewidziana w semestrze letnim.
Słuchacz wskazuje proponowane miejsce odbywania praktyki zawodowej.
2. W przypadku niezachowania wyżej wymienionych terminów słuchacz kierowany
będzie na praktykę zawodową w ustalonym przez szkołę terminie.
3. Niedozwolone jest odbywanie praktyki zawodowej bez podpisanej umowy o praktykę
przez szkołę i pracodawcę przyjmującym słuchacza na praktykę zawodową.
4. Termin odbywania praktyki musi być zgodny z planem nauczania (praktyka musi
odbywać się w tym semestrze i w takim wymiarze, w którym jest przewidziana
planem nauczania w danym zawodzie). Słuchacz, który został promowany na semestr
wyższy może rozpocząć odbywanie praktyki zawodowej przewidzianej planem
nauczania w tym semestrze.
5. Słuchacz przed przystąpieniem do zajęć powinien być przeszkolony w zakresie
obowiązujących przepisów oraz zasad bhp.
Ma obowiązek prowadzić przez cały czas trwania praktyki zawodowej dziennik
praktyki. Po zakończeniu praktyki na ostatniej kartce dziennika praktyk zakładowy
opiekun praktyk wpisuje opinię oraz ocenę końcową.
Zaliczenie praktyki warunkuje promowanie słuchacza do następnych semestrów.
Praktyka jest zaliczana na podstawie sprawozdania, wykonywanych zadań i egzaminu
sprawdzającego wiadomości i umiejętności uzyskane podczas praktyki.
6. Dyrektor szkoły:
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,
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;
7. Słuchacz, który ubiega się o zwolnienie w całości lub w części z obowiązku odbycia
praktycznej nauki zawodu, składa podanie do dyrektora szkoły wraz z odpowiednim
zaświadczeniem.
8.

Słuchacz, który został zwolniony części z obowiązku odbywania praktycznej nauki
zawodu, uzupełnia jej pozostałą część w tych semestrach, w których jest ona
przewidziana planem nauczania.

9. Słuchacz, który nie zaliczy praktycznej nauki zawodu w terminie nie ma zaliczonego
danego semestru.

