
 

 Praktyki zawodowe:  

- należy zaliczyć zgodnie z siatką godzin 
- praktyki Słuchacze odbywają u Pracodawcy (np. salony piękności - Technik ) 
- do praktyk w salonach fryzjerskich wymagane jest posiadanie książeczki sanepidu 

 

 Praktyki krok po kroku: 

1. Słuchacz prosi pracodawcę o podanie danych koniecznych do sporządzenia umowy. 
2. Szkoła na podstawie formularza z danymi wypisuje umowę 
3. Przekazujemy Pracodawcy umowę . 
4. Odbywamy praktykę. 
5. W trakcie trwania praktyki zakładamy i uzupełniamy dzienniczek praktyk (zeszyt 16kartkowy) na 

podstawie programu praktyk 
6. Każdy dzień na oddzielnej kartce, wpisujemy czynności, które wykonywaliśmy, przy których 

asystowaliśmy; pod spodem pod każdym dniem pieczątka i podpis opiekuna praktyk 
7. Na końcu dzienniczka ocena opisowa (2-3 zdania) + ocena od 1-6 + podpis opiekuna + pieczątka 

zakładu 
8. Ocenę z praktyk, wraz z pieczątką i podpisem opiekun praktyk wpisuje na końcu w indeksie 
9. Słuchacz przynosi dzienniczek wraz z jednym egzemplarzem umowy do szkoły; drugi egzemplarz 

pozostaje u Pracodawcy 
10. Ocena z praktyk wpisywana jest przez Dyrektora do dokumentacji szkolne 

 
Program praktyk można znaleźć wchodząc na stronę: www.koweziu.edu.pl-> przykładowe programy 
nauczania 2012r-po recenzji, znajdując swój kierunek. 
 
Długość praktyk: 
 

 

 

 

 

 

Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.

sem II - zgodnie z podstawą programową 4 160

sem III - zgodnie z podstawą programową 4 160

Razem 8 320

Technik Administracji

Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.

sem II - zgodnie z podstawą programową 2 80

sem III - zgodnie z podstawą programową 2 80

Razem 4 160

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.

sem III - zgodnie z podstawą programową 4 160

Razem 4 160

Technik Informatyk

Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.

sem II - zgodnie z podstawą programową 2 80

sem III - zgodnie z podstawą programową 2 80

Razem 4 160

Technik Rachunkwowości

Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.

sem II - zgodnie z podstawą programową 2 80

sem IV - zgodnie z podstawą programową 2 80

Razem 4 160

Technik Usług Kosmetycznych

http://www.koweziu.edu.pl-/

