
Regulamin realizacji praktyki zawodowej w formie projektu edukacyjnego
w Zespole Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach

1. Uczniowie mogą odbywać praktykę zawodową w formie projektu edukacyjnego w roku
szkolnym 2020/2021 na podstawie §1b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
16 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1830).

2. Projekt edukacyjny to zespołowe lub indywidualne działanie uczniów/a wykonywane pod
nadzorem nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz kierownika warsztatów szkolnych. 

3. Uczniowie pracujący nad wybranym projektem, w razie wystąpienia problemu kontaktują 
się z opiekunem projektu w celu jego rozwiązania. Jednocześnie ustala się dwa obowiązkowe 
terminy konsultacji, na których uczniowie składają raport z postępu prac.

4. Opiekunem projektu jest nauczyciel zawodu wskazany przez kierownika warsztatów 
szkolnych.

5. Projekt edukacyjny składa się z następujących działań:
a) wybranie tematu projektu edukacyjnego;
b) określenie celów projektu edukacyjnego;
c) wykonanie zaplanowanych działań;
d) złożenia dokumentacji z przebiegu prac nad projektem w formie uzupełnionej karty 
projektu.
e) przedstawienie rezultatów.

6. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania 
określonych w programie praktyki zawodowej dla danego zawodu (zgodnie z podstawą 
kształcenia w  zawodach).

7. Procedura wybierania tematu:
a) nauczyciele zespołu przedmiotów zawodowych ustalają tematy projektów,
b) uczniowie wybierają temat z listy.
c) dopuszcza się realizację tego samego projektu przez kilka zespołów równolegle.
d) uczniowie do zespołów dobierają się samodzielnie .

8. Udział w projekcie jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów klas III technikum którzy  
w roku szkolnym 2020/2021 nie mają zawartej umowy o Praktykę Zawodową z pracodawcą. 

9. Realizacja projektu odbywa się w terminie od 04 maja do 28 maja 2021r.

10. Podczas pracy nad projektem każdy zespół może korzystać ze wsparcia merytorycznego 
nauczycieli zawodu kontaktując się przez Dziennik Vulcan oraz w szkole po wcześniejszym 
umówieniu się.

11. Ocena projektu jest ustalana indywidualnie dla każdego członka zespołu przez komisję  
złożonej z kierownika warsztatów szkolnych i opiekuna projektu. Ocena wystawiana jest 
w skali 1-6 .



12. Ocena projektu  uwzględnia:
a)  wartość merytoryczną projektu,
b) zaangażowanie w projekt,
c) kompletności dokumentacji,
d) prezentacja efektów pracy zespołu.

13. Ocena końcowa z projektu jest wpisywana do dziennika oraz arkusza ocen jako ocena 
roczna z praktyki zawodowej.

14. Niezaliczenie projektu skutkuje oceną niedostateczną z praktyk zawodowych oraz 
brakiem promocji do klasy czwartej.

15. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga dyrektor szkoły.

Załączniki

1. Karta projektu.
2. Programy praktyki zawodowej w zawodach.


