REGULAMIN REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ
W FORMIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ nr 2 IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA

PODSTAWA PRAWNA:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.10.2020 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

1. Praktyka zawodowa w roku szkolnym 2020/2021 może być realizowana w formie
projektu edukacyjnego.
2. Projekt edukacyjny to indywidualne lub zespołowe działanie uczniów wykonywane w
wyznaczonym terminie. Celem jest rozwiązanie konkretnego problemu z
wykorzystaniem różnych metod, form, środków i technik.
3. Opiekunami projektów są nauczyciele przedmiotów zawodowych ZS nr 2.
4. Projekt obejmuje następujące procedury:
a. Wybranie tematu projektu,
b. Wykonanie zaplanowanych działań,
c. Przedstawienie rezultatów.
5. Projekt edukacyjny powinien dotyczyć treści podstawy programowej określonej w
programie praktyki zawodowej.
6. Zespół projektowy może liczyć od 2 do 4 osób. Dopuszczalne jest tworzenie zespołów
w następujący sposób:
a. Opiekunowie projektu przydziela uczniów do zespołu,
b. Uczniowie sami dobierają się w zespoły,
c. Zespoły są tworzone na podstawie doboru losowego.
7. Realizacja projektu w zawodach Technik Organizacji Turystyki, Technik Obsługi
Turystycznej, Technik Eksploatacji Portów i Terminali, odbywa się zgodnie z
zaplanowanym terminem w arkuszu organizacyjnym szkoły na dany rok szkolny.
8. W ciągu 3 dni po zakończeniu realizacji projektu, osoba indywidualna lub zespół
projektowy przekazuje opiekunowi (opiekunom) projektu gotowy projekt do oceny.
9. Ocena końcowa projektu edukacyjnego jest wpisywana do dzienniczka praktyki
zawodowej oraz arkusza ocen jako ocena z praktyki zawodowej.

10. Niezaliczenie projektu skutkuje niezaliczeniem praktyki zawodowej, co za tym idzie
brakiem promocji do klasy programowo wyższej.
11. Procedura wybierania tematu projektu edukacyjnego do realizacji:
a. Nauczyciele proponują tematy projektu edukacyjnego i przedstawiają je
poszczególnym zawodom,
b. Uczniowie lub zespół wybierają tematy z listy, sami również mogą
zaproponować własny temat; w takim przypadku potrzebna jest akceptacja
nauczycieli przedmiotów zawodowych.
12. Ten sam temat może być wybrany, za zgodą nauczycieli przedmiotów zawodowych,
przez kilka osób lub zespołów.
13. Realizacji projektu online rozpoczyna się od spotkania on-line z nauczycielami
przedmiotów zawodowych z jego uczestnikami; na spotkaniu w szczególności ustala
się:
a. Formy pracy, zbierania informacji, dokumentacji oraz dokumentowania prac,
b. Zasady współpracy i podział pracy w zespole,
c. Kryteria oceny projektu edukacyjnego,
d. Sposób prezentacji i podsumowania projektu edukacyjnego,
e. Terminy konsultacji.
14. Zakończeniem projektu jest prezentacja jego wyników przed nauczycielami
przedmiotów zawodowych.
15. Prezentacja jest zarchiwizowana jako dowód ukończenia projektu.
16. Oceny projektu dokonuje przewodniczący komisji przedmiotów zawodowych, po
konsultacji z innymi nauczycielami przedmiotów zawodowych.
17. Ocena wystawiana jest w skali od 1 do 6.
18. Kryteria oceny projektu edukacyjnego powinny uwzględniać:
a. Prezentację z projektu edukacyjnego,
b. Wartość merytoryczną,
c. Kompletność dokumentacji,
d. Wytwory materialne wykonane przez uczniów,
e. Pracę zespołową i indywidualną uczniów,
f. Zaangażowanie w projekt,
g. Terminowość oddania projektu.

19. Sprawy nieregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
Załączniki:
Programy praktyk zawodowych w zawodach: Technik Organizacji Turystyki, Technik
Obsługi Turystycznej, Technik Eksploatacji Portów i Terminali.

