Zmiany dotyczące praktyki zawodowej uczniów ZCKZiU w Świnoujściu w roku szkolnym
2019-2020 semestr II.

Zmiany w kształceniu praktycznym od 4 maja 2020r.
Nowelizacja rozporządzenia w spawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z 29 kwietnia br. wprowadziła szereg nowych
rozwiązań dotyczących realizowania kształcenia praktycznego podczas stanu epidemii.
Dodano zapis wskazujący, że zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego prowadzi się także w
zakresie:
I. praktyk zawodowych dla uczniów szkoły policealnej realizowanych u pracodawców lub w
indywidualnych gospodarstwach rolnych, po wyrażeniu zgody przez ucznia, a w przypadku
niepełnoletniego ucznia - przez jego rodzica, pod warunkiem, że podmiot przyjmujący
uczniów na praktyki zawodowe zapewnia prowadzenie tych praktyk, z uwzględnieniem
przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii.
II. praktyk zawodowych dla uczniów technikum - w formie projektu edukacyjnego, we
współpracy z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, lub w
formie wirtualnego przedsiębiorstwa.
Dodatkowo uregulowano, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty praktyki zawodowe mogą zostać zaliczone również w
przypadku, gdy:
1) uczeń szkoły policealnej i technikum posiada doświadczenie w danym zawodzie lub
realizował działania w zakresie wolontariatu, o którym mowa w ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, których zakres i wymiar można zaliczyć na poczet
realizacji praktyk zawodowych;
2) uczeń szkoły policealnej i technikum zrealizował staż zawodowy u pracodawcy lub
przedsiębiorcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym, w ramach regionalnych
programów operacyjnych, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju, którego zakres i wymiar można zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych;
3) uczeń szkoły policealnej i technikum zrealizuje praktyki zawodowe w formie projektu
edukacyjnego, we współpracy z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne
gospodarstwo rolne, lub w formie wirtualnego przedsiębiorstwa;
4) uczeń szkoły policealnej odbędzie praktyki zawodowe w miejscu określonym w podstawie
programowej kształcenia w danym zawodzie, po wyrażeniu zgody przez ucznia, a w
przypadku niepełnoletniego ucznia - przez jego rodzica, na udział w praktykach zawodowych
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
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Po uzyskaniu zgody słuchacza lub uczestnika danej formy pozaszkolnej, a w przypadku
niepełnoletniego słuchacza lub uczestnika - po uzyskaniu zgody jego rodzica, kształcenie
praktyczne realizowane w ramach kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej
niemożliwe do zrealizowania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub
innego sposobu kształcenia, może być realizowane w miejscu prowadzania danej formy
pozaszkolnej, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W zawiązku z tym od 04.05.2020 praktyki zawodowe w semestrze II 2019/2020 można
zaliczyć w następujący sposób:
1) uczniowie technikum i szkoły policealnej, którzy mają udokumentowane doświadczenie w
zakresie danego zawodu, w postaci wszelkich umów o pracę, umów zlecenie, umów o
dzieło, umów o wolontariat lub w związku z prowadzoną przez siebie działalnością
gospodarczą, bądź w oparciu o staż zawodowy u pracodawcy lub przedsiębiorcy, w ramach
regionalnych programów operacyjnych, proszę o zrobienie skanu lub zdjęcia dokumentów
i przesłanie ich na adres kierownika szkolenia praktycznego: ksp@zckziu.eu
2) uczniowie szkoły policealnej , którzy zakończyli praktykę przed zamknięciem szkół, a nie
dostarczyli stosownych dokumentów mogą to uzupełnić, dostarczając w/w dokumenty do
kierownika szkolenia praktycznego.
3) uczniowie szkoły policealnej, którzy chcieliby rozpocząć praktyki pomimo niekorzystnej
sytuacji epidemicznej na mocy nowego rozporządzenia, mają obecnie taką możliwość,
jednak szkoła nikogo nie może do tego zobligować, taka forma praktyk jest dobrowolna.
4) pozostali uczniowie, którzy nie mają innej możliwości odbycia praktyk są zobowiązani do
stworzenia projektu edukacyjnego na warunkach określonych przez szkołę, który zostanie
oceniony przez kierownika szkolenia praktycznego zawodu oraz nauczycieli naszej szkoły
koordynujących projekt.
Po wykonaniu projektu edukacyjnego należy przesłać go

do nauczyciela koordynatora

projektu celem zatwierdzenia, a następnie po zatwierdzeniu przesłać do oceny, która jest
podstawą

zaliczenia

praktyki

zawodowej,

do

kierownika

szkolenia

praktycznego

(ksp@zckziu.eu ).
Ocena projektów odbędzie się po złożeniu wszystkich prac uczniów z danej klasy.
Sposób realizacji projektów i ich tematy wyznaczeni nauczyciele koordynatorzy przekazują
swoim uczniom.
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WARUNKI REALIZACJI:
Praca odbywa się metodą projektu edukacyjnego. Jest to jedyna forma zaakceptowana przez
rozporządzenie. Wykonany projekt powinien spełniać następujące wymagania:
1) Powinien być pracą treściwa, skondensowaną i wyczerpującą wybrany temat. Proszę
pamiętać, że nie jest to referat, który można skopiować z Internetu, ale praca, która ma
udokumentować w zależności od kierunku: 2aK- 160h; 2aTOT-160h; 3aK-160h; 3bTOT160h;3bTO-160h; 2TM-120h pracy indywidualnej. Projekt ma omawiać dany temat możliwie
jak najbardziej kompletnie, tzn. nie ma być wybiórczy. Nie określa się wymaganego
minimum, ale oceniane na pewno będzie zaangażowanie, staranność, poświęcony czas.
2) Projekt edukacyjny ma udokumentować wysiłek i zaangażowanie ucznia, ma mieć
charakter twórczy i ma wykazać korzystanie z wielu różnych źródeł.
3) Projekt ma być pracą samodzielną tzn. autorską (czyli nie może być plagiatem).
Dopuszczalne jest korzystnie z podręczników i innych źródeł, jednak nie dopuszcza się ich
kopiowania w stosunku 1:1. W każdej pracy należy umieścić piśmiennictwo, czyli listę
źródeł, z których uczniowie korzystali.
4) Uczniowie pracują indywidualnie, dopuszcza się pracę w parach.
5) Cele projektu edukacyjnego: samodzielne zdobywanie wiedzy konkretyzowanie
najważniejszych zagadnień niezbędnych dla zrozumienia danego zjawiska z zakresu tematyki
zawodowej, łączenie teorii z praktyką.
6) Podstawową formą projektu edukacyjnego jest przygotowanie prezentacji PowerPoint (lub
prezentacji przygotowanej w innym programie możliwej do otwarcia w systemie
WINDOWS) minimum 50 slajdów lub filmu wideo, można dodatkowo wzbogacać swoje
prace przez przygotowanie ulotek, plansz, plakatów.
Dla uczniów z orzeczeniami dopuszcza się formę mniej pracochłonną np. pracę pisemną,
opracowanie tekstowe lub inne.
7) Ocena projektów: ocenie będą podlegać dwa aspekty- podstawy teoretyczne (zakres
materiału, błędy merytoryczne) oraz wykonanie praktyczne (staranność, zaangażowanie,
wysiłek poszukiwania źródeł). Prace będą oceniane przez kierownika szkolenia praktycznego
oraz nauczycieli koordynatorów projektu.

TERMIN: do 15 czerwca 2020r. W przypadku projektów edukacyjnych przesłanych po tym
terminie, może być problem z możliwością ich oceny wówczas uczniowie składający projekt
z opóźnieniem, na pierwszej radzie klasyfikacyjnej przed wakacjami mogą być częściowo
nieklasyfikowani i uzyskają klasyfikację dopiero na radzie zamykającej okres wakacji.
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STRONA TYTUŁOWA powinna zawierać
nazwę szkoły:
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu
oraz w zależności od ucznia realizującego projekt:
Wojewódzkie Technikum dla Młodzieży w Świnoujściu
lub
Szkoła Policealna w Świnoujściu
nazwisko i imię autora projektu:
np. Katarzyna Kowalska
klasa: np. 3a
kierunek: np. kelner
nauczyciel koordynator: nazwisko i imię
termin realizacji projektu: 11.05-15.06.2020 / 160h dla kierunków w technikum
120h dla kierunków w szkole policealnej

Nauczyciele koordynatorzy:
Wojewódzkie Technikum dla Młodzieży
kl. 2a/ TOT - Elżbieta Michalik, Justyna Szyszka
kl.2a/K - Karolina Stryczyńska, Maciej Wróbel
kl. 3a/ K - Dorota Strzelec, Maria Paluszkiewicz
kl. 3b/ TOT – Urszula Stefanicka
kl.3b /TO – Grażyna Łodygo- Raczek
Wojewódzka Szkoła Policealna
2TM – Izabela Ziemlińska

Proszę, każdego z wymienionych nauczycieli o przekazanie swoim uczniom formy zaliczenia
praktyki zawodowej, zaproponowanie tematów do realizacji / uczniowie mogą sami dokonać
wyboru tematu projektu, ale nauczyciel musi go zaakceptować /.
Wszystkim nauczycielom i uczniom życzę owocnej pracy. W razie pytań jestem do
dyspozycji.

Kierownik Szkolenia Praktycznego
Urszula Stefanicka
Świnoujście 09.05.2020 r.
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