
 

 

Komunikat w sprawie praktyk zawodowych uczniów Technikum 

  

 

W związku z kolejną zmianą Rozporządzenia MEN w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzającą 

przedłużenie w/w ograniczenia do 7 czerwca 2020r. oraz zmianami  

w Rozporządzeniu w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 odnośnie praktyk 

zawodowych mają zastosowanie m.in. : 

„Od dnia 25 maja 2020r. do dnia 7 czerwca 2020r. dopuszcza się możliwość 

realizacji praktyk zawodowych przez uczniów klas III techników  

u pracodawców po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego 

ucznia - po uzyskaniu zgody jego rodzica”; 

„Podmiot przyjmujący uczniów III klasy technikum na praktykę zawodową 

zapewnia prowadzenie tych praktyk z uwzględnieniem przepisów odrębnych 

dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii, właściwych dla zakładów pracy”; 

„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, 

-uczeń technikum zrealizuje praktyki zawodowe w formie projektu 

edukacyjnego lub w formie wirtualnego przedsiębiorstwa”; 

„W przypadku zaliczenia praktyk zawodowych gdy uczeń technikum posiada 

doświadczenie w danym zawodzie lub realizował działania w zakresie 

wolontariatu, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” 

oraz podstawę prawną zwolnienia”. 

 

Na podstawie  wytycznych MEN uczniowie II klasy Technikum                          

w zawodzie technik logistyk, którzy mieli zaplanowaną realizację praktyk 

zawodowych od 1 czerwca 2020r.: 

 - uczniowie klasy II TLŻ w zawodzie technik logistyk od 1 czerwca 2020 

(zgodnie z obowiązującymi przepisami) nie mogą realizować praktyk 

zawodowych u pracodawców, 



- ze względu na to, iż  dla w/w uczniów przed stanem pandemii zostały zawarte 

umowy dotyczące realizacji praktyk z pracodawcami, istnieje możliwość 

przesunięcia terminu realizacji praktyk po ustaniu czasowego ograniczenia 

funkcjonowania szkół  i wydaniu wytycznych przez MEN o możliwości realizacji 

praktyk przez uczniów II klasy u pracodawców ( jednak realizacja praktyki 

zawodowej musi być zakończona do końca sierpnia 2020r.),  

- uczniowie mogą mieć zaliczoną praktykę zawodową po przedstawieniu 

dokumentacji (np. zaświadczenie, oświadczenie) o posiadanym doświadczeniu 

lub realizowaniu działań w zakresie wolontariatu, których wymiar i zakres 

można zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych (formularze będą 

dostępne na stronie szkoły od 1 czerwca w zakładce Uczniowie), 

- uczniowie mogą zrealizować praktykę zawodową w formie wirtualnego 

przedsiębiorstwa np. projektu e-podręczniki  (https://revas.pl/praktykionline)  

 

Na podstawie  wytycznych MEN uczniowie II klasy Technikum                          

w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, którzy mieli 

zaplanowaną realizację praktyk zawodowych od 1 czerwca 2020r.: 

- uczniowie klasy II TŻI w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych 

od 1 czerwca 2020 (zgodnie z obowiązującymi przepisami) nie mogą realizować 

praktyk zawodowych u pracodawców, 

- uczniowie mogą mieć zaliczoną praktykę zawodową po przedstawieniu 

dokumentacji (np. zaświadczenie, oświadczenie) o posiadanym doświadczeniu 

lub realizowaniu działań w zakresie wolontariatu, których wymiar i zakres 

można zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych (formularze będą 

dostępne na stronie szkoły od 1 czerwca w zakładce Uczniowie) 

- uczniowie mogą zrealizować praktykę zawodową w formie wirtualnego 

przedsiębiorstwa np. projektu e-podręczniki  (https://revas.pl/praktykionline)  

- dla w/w uczniów przed stanem pandemii zostały zawarte umowy dotyczące 

realizacji praktyk z Hotelem Anders w Starych Jabłonkach,  

jednak ze względu na zaistniałą sytuację w kraju nie ma możliwości realizacji 

praktyk w systemie wyjazdowym; w związku z powyższym uczniowie, którzy 

chcieliby realizować praktykę zawodową w warunkach rzeczywistych istnieje 

możliwość przesunięcia terminu realizacji praktyk po ustaniu czasowego 

ograniczenia funkcjonowania szkół  i wydaniu wytycznych przez MEN o 

możliwości realizacji praktyk przez uczniów II klasy u pracodawców, blisko 

miejsca zamieszkania uczniów( realizacja praktyki zawodowej zakończona do 

końca sierpnia 2020r.). 

 



Na podstawie  wytycznych MEN uczniowie III klasy Technikum w zawodzie 

technik hotelarstwa, którzy mieli zaplanowaną realizację praktyk 

zawodowych od 1 czerwca 2020r.: 

- uczniowie klasy III TŻH w zawodzie technik hotelarstwa (grupa 8 osób)                         

od 1 czerwca 2020 (zgodnie z obowiązującymi przepisami)  mogą realizować 

praktykę zawodową u pracodawców; po przekazaniu informacji 

potwierdzającej przez ucznia kierownik szkolenia praktycznego przygotuje 

dokumentację (umowę o realizację praktyki zawodowej, oświadczenia)oraz 

prześle do pracodawcy, po podpisaniu przez pracodawcę umowy oraz 

oświadczeń przez pracodawcę i praktykanta, dokumentacja zostanie przez 

pracodawcę odesłana do szkoły z dniem rozpoczęcia realizacji praktyki; 

- uczniowie mogą mieć zaliczoną praktykę zawodową po przedstawieniu 

dokumentacji (np. zaświadczenie, oświadczenie) o posiadanym doświadczeniu 

lub realizowaniu działań w zakresie wolontariatu, których wymiar i zakres 

można zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych (formularze będą 

dostępne na stronie szkoły od 1 czerwca w zakładce Uczniowie) 

- uczniowie mogą zrealizować praktykę zawodową w formie wirtualnego 

przedsiębiorstwa np. projektu e-podręczniki  (https://revas.pl/praktykionline)  

 

Uczniowie klasy II TŻI, klasy II TLŻ- zawód technik logistyk oraz III TŻH- zawód 

technik hotelarstwa zobowiązani są do przekazania informacji do 

wychowawcy klasy (wychowawca przekaże zbiorczą informację do 

kierownika szkolenia praktycznego), którą formę zaliczenia praktyki 

zawodowej zastosują (oczekiwanie na możliwość realizacji praktyki 

zawodowej w warunkach rzeczywistych u pracodawcy, zaświadczenie o 

posiadanym doświadczeniu, udział wirtualny w projekcie edukacyjnym, dla 

klasy III praktyka u pracodawcy od 1 czerwca). Wówczas podjęte będą  

działania odpowiednie do poszczególnych form zaliczenia praktyki 

zawodowej. Proszę o informację zwrotną od wychowawców klas 25 maja 

2020r. 

Osoby, które zdecydują się na udział w projekcie edukacyjnym otrzymają 

wytyczne dotyczące wirtualnego prowadzenia przedsiębiorstwa. 

 

Uczniowie, którzy mają zaplanowaną praktykę zawodową do realizacji            

od 15 czerwca lub 29 czerwca 2020r.: 

- klasa II TEH- technik ekonomista i technik hotelarstwa, 

- klasa II TLŻ- technik żywienia i usług gastronomicznych, 

- klasa III TŻH- grupa technik hotelarstwa, 



będą mogli ją zrealizować zgodnie z wytycznymi wydawanymi na bieżąco przez 

MEN uwzględniając sytuację epidemiczną w kraju. Informacje będą 

przekazywane przez kierownika szkolenia praktycznego. 

 

Jolanta Bień 


