
Komunikat dla uczniów Technikum, którzy mają do zrealizowania praktykę 

zawodową planowaną od 1 czerwca 2020r., 15 czerwca 2020r. 

 lub w okresie wakacyjnym. 

 

 

W sytuacji gdy od dnia 25 maja 2020r. ustanie czasowe ograniczenie 

funkcjonowania szkół wówczas realizacja praktyk zawodowych powinna mieć 

miejsce według terminarza wcześniej ustalonego, z uwzględnieniem 

szczególnych sytuacji: 

- przesunięcia terminu realizacji praktyk (z uwzględnieniem terminu 

zakończenia do 31 sierpnia 2020r.) jeśli w planowanym terminie w miejscu 

wcześniej zaplanowanym (zgodnie z zawartą umową) nie jest możliwa  jej 

realizacja ze względu na zaistniałą sytuację w kraju, 

- przesunięcie terminu realizacji praktyki zawodowej (z uwzględnieniem 

terminu zakończenia do 31 sierpnia 2020r.), w przypadku gdy przed okresem 

pandemii miejsce realizacji praktyki nie zostało ustalone a po ustaniu 

czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół nie było to możliwe  

w planowanym terminie, 

- w przypadku praktyk zawodowych wyjazdowych do Hotelu Anders w Starych 

Jabłonkach- decyzja o terminie realizacji praktyk zawodowych będzie podjęta 

po ustaniu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół uwzględniając 

sytuację epidemiczną w kraju, 

- uczniowie, którzy mieli realizować praktykę zawodową wyjazdową, ze 

względu na sytuację zagrożenia epidemicznego w kraju,  mogą wskazać 

wybrane przez siebie miejsce realizacji praktyk znajdujące się bliżej miejsca 

zamieszkania; w takiej sytuacji informację o proponowanym przez siebie lub 

rodzica miejscu praktyki przekazują do kierownika szkolenia praktycznego, 

który przygotuje odpowiednią dokumentację. 

 

W sytuacji gdy od dnia 26 maja 2020r. zostanie przedłużone czasowe 

ograniczenie funkcjonowania szkół wówczas uczniowie mogą mieć zaliczoną 

praktykę zawodową m.in. gdy posiadają doświadczenie w zawodzie, w którym 

się uczą potwierdzone przez pracodawcę, w zakresie i wymiarze 

odpowiadającym programowi praktyk w danym zawodzie: 

- Informacja ta została przekazana uczniom za pośrednictwem wychowawców 

klas, 

- uczniowie do 11 maja 2020 przekazują informację zwrotną do wychowawcy 

czy spełniają wymogi aby z tej szczególnej formy zaliczenia praktyki skorzystać, 

- w przypadku uczniów, którzy zgłoszą wychowawcy, iż mają możliwość 

udokumentowania swojego doświadczenia zawodowego- pracodawca 



potwierdzi składane oświadczenie przez ucznia, otrzymają program praktyk 

zawodowych i wskazówki od kierownika szkolenia praktycznego odnośnie 

formy składanych oświadczeń, potwierdzeń, 

- w przypadku pozostałych uczniów praktyka zawodowa byłaby realizowana po 

ustaniu czasowego ograniczenia  bądź według wytycznych zawartych  

w wydawanych na bieżąco przepisach prawnych. 

 

W odniesieniu do w/w praktyk zawodowych mają zastosowanie przepisy prawne: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

„W przypadku praktyk zawodowych uczniów technikum zaplanowanych do 

zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty, praktyki te zrealizuje się do końca 

roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach programowo wyższych”. 

 

2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

„W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty praktyki zawodowe mogą zostać zaliczone również w przypadku gdy 

m.in. uczeń technikum posiada doświadczenie w danym zawodzie lub 

realizował działania w zakresie wolontariatu, których zakres i wymiar można 

zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych”. 

 


