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Dyscyplina w czasie odbywania praktyki zawodowej/zajęć praktycznych 
Kursant ma obowiązek do zachowania dyscypliny, przez co rozumie się: 
 właściwą postawę i kulturę osobistą (zgodnie z zasadami savoir vivre), 
 poprawny wygląd, 
 właściwy ubiór, 
 punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć, 
 nie opuszczanie stanowiska pracy przed wyznaczoną godziną, 
 dostosowanie się do ustalonego w zakładzie harmonogramu dnia, 
 rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez opiekuna, 
 systematyczne odnotowywanie toku zajęć w dzienniczkach, 
Nieobecność na zajęciach 
Nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest: 
 zwolnienie lekarskie wklejone do zeszytu praktyk/ zajęć praktycznych, 
 informacja do pracodawcy w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę/ zajęcia praktyczne, 
 informacja do szkoły w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę/ zajęcia praktyczne , 

 
Nie zaliczenie praktyki zawodowej/ zajęć praktycznych 
Kursant nie uzyskuje zaliczenia z praktyki zawodowej zajęć praktycznych w przypadku: 
 niestawienia w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki/ zajęć praktycznych, 
 nieobecności nieusprawiedliwionej (w wymiarze 1 dnia) 
 nieustalenia  z wicedyrektorem  formy i czasu odpracowania opuszczonych zajęć, 
 samowolnej zamiany miejsca odbywania praktyki/ zajęć praktycznych, 
 braku wymaganej dokumentacji praktyki, 
 braku przeszkolenia w zakresie zasad BHP, 
 złamania dyscypliny, 
 nie podporządkowania się przepisom organizacyjno - porządkowym zakładu pracy, 
 nie uzyskania zaliczenia praktyki zawodowej/ zajęć praktycznych wystawionego przez przedstawiciela zakładu 

pracy, 
 niezastosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, 

 

Przygotowanie do praktyki/zajęć praktycznych 
Kursant ma obowiązek odpowiednio przygotować się do praktyki /zajęć praktycznych poprzez: tak         nie 
1 zapoznanie się z informacjami przekazanymi na spotkaniu przez opiekuna kursu   
2 dostarczenie zakładowemu opiekunowi; 

-  programu praktyk / zajęć praktycznych  
-  umowy o praktykę /zajęcia praktyczne 
- potwierdzenia ubezpieczenia NW na okres odbywanej praktyki/ zajęć praktycznych 
 

  

3 przygotowanie zeszytu zwanego dalej „dzienniczkiem praktyk/ zajęć praktycznych”,   
4 przekazanie szkolnemu opiekunowi kursu; 

-uzupełnionego dzienniczka praktyk/ zajęć praktycznych, 
- uzupełnionego zaświadczenia  z odbycia praktyk/ zajęć praktycznych, 
- uzupełnionej i podpisanej umowy o praktykę / zajęcia praktyczne 
-sprawozdania z odbytych praktyk/ zajęć praktycznych. 

  


