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zawodowych dla uczestników KKZ
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w
Widzewie

podstawą prawna: Rozp. MEN z

*,i:.iY::;ł:;:i',ł#;:;r:Xł|clne1na,łi,awodu oraz

statut szkoły.

L Postanowienia ogólne

1. Praktyki zawodowe są organizowane zgodnie z programem nauczania dla
Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w zakresie kwalifikacji na poziomie technika

zawodach:
- technik architektury krajobrazu
- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
- technik ogrodnik
- technik żywienia i usług gastronomicznych
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

2,Zakres wiadomości i umiejętności nabywanychprzez uczestników KKZ na praktykach
zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć określa program nauczania dla danego
zawodu.

3. Do zadań opiekuna praktyk należy organizacja

zawodow;rch na terenie zakładu pracy.

i

nadzór nad realizacją praktyk

4,Przygotowaniem programów praktyk zawodowych zajmuje się kierownik praktycznej
nauki zawodu.

Mieisca i terminy praktyk

II.
1,

Praktyki zawodowe uczestników KKZ mogą być organizowane w pracowni praktycznej

nauki zawodu, tj. warsztatach szkolnych, szklarniach dydaktycznych, przyszkolnych
terenach zieleni jak również u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach
rolnych.
2,

Praktyki zawodowe organizowane są w czasie całego roku, w trakcie trwania KKZ.

3. Podstawą odbywania praktyki zawodowej poza pracownią praktycznej nauki zawodu
jest umowa między Szkołą a Zakładem Pracy.

III.

Zasady obowiązuiące na praktyce zawodowei

1. Uczestników KKZ na praktyce podlega regulaminowi obowiązującemu na terenie
zakładu pracy.
2, Czas trwania praktyki ustala się zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu.
3. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności (choroba], praktykant może odbywać

praktykę w innym terminie uzgodnionym z pracodawcą przez kierownika praktycznej
nauki zawodu.

IY. Zaliczenie prakĘki
1.

Ocenę końcową z praktyki zawodowejwystawia zakładowy opiekun praktyki.

2, Ocena z praktyki winna być wystawiona nie później niż 3 dni przed planowanym
zakończeniem kursu.

3. W uzasadnionych przypadkach kierownik szkolenia praktycznego sprawdza
umiejętnoŚci i wiedzę uczestnika KKZ, Zmiana oceny wymaga pisemnego uzasadnienia
oraz powiadomienia dyrektora szkoły.
4. Uczestnik KKZ, który w określonym terminie nie rozliczy się z praktyk nie może
ukończyć kursu w przewidzianym terminie.
5. Opiekun

kursu wpisuje ocenę z praktyki zawodowej do protokołuzaliczeń,
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