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Regulamin Praktyk Zawodowych 
w Zespole Szkół Technicznych w Sopocie 

 

 
 

§1 Podstawy prawne 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.)Ustawa z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 59) 
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r w sprawie szczegółowych warunków i 

sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 
843) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu Dz.U. 
2019 poz. 391 

4. Statut Zespołu Szkół Technicznych w Sopocie 
 

§ 2 Postanowienia ogólne 
1. Praktyczna nauka zawodu jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. Praktykant podlega przepisom 

regulaminowym szkoły, jednocześnie ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjnym i 
porządkowym w miejscu odbywania praktyk, na tych samych zasadach co pracownicy. Jest też świadom 
konsekwencji wynikających z ich nieprzestrzegania. 

2. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie praktyk zawodowych. 
3. Za organizację praktyki zawodowej odpowiedzialny jest  kierownik szkolenia praktycznego. 
4. Uczniowie realizują tematykę programową praktyki zawodowej zgodnie z cyklem kształcenia dla poszczególnych 

typów szkół na podstawie odpowiednich programów.: 
a. Technik eksploatacji portów i terminali 333106 
b. Technik hotelarstwa  422404   
c. Technik informatyk 351203  
d. Technik logistyk 333107  

5. Wszystkie sporne sprawy dotyczące praktyki zawodowej rozstrzyga z upoważnienia Dyrektora szkoły – kierownik 
szkolenia praktycznego. 

6. Praktyka zawodowa jest przedmiotem obowiązkowym, jej zaliczenie jest warunkiem promocji do klasy następnej i 
ukończenia szkoły. 
 

§ 3 Cel praktyki zawodowej 
1. Celem praktyki zawodowej jest zastosowanie i pogłębienie zdobytej w szkole wiedzy i umiejętności zawodowych 

w rzeczywistych warunkach pracy, w tym: 
a. wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole, 
b. doskonalenie umiejętności interpersonalnych, 
c. zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania posiadanych wiadomości teoretycznych, 
d. przygotowanie do samodzielnej pracy i podejmowania decyzji, 
e. poznanie działalności instytucji i firm funkcjonujących w warunkach gospodarki rynkowej, 
f. wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy, 
g. poszanowanie mienia. 

2. Szczegółowe cele kształcenia określają programy nauczania dla poszczególnych zawodów w technikum 
dopuszczone do użytku szkolnego. 
 


