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Załącznik nr 2 do umowy
REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

ZESPOŁU SZKoŁ LICEALNYCH I TECHNICZNIYCH NR 1
REALIZOWANYCH W LOKALNEJ AKADEMII CISCO - ZSLiT NR 1

RozdziałI
PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA

Na podstawie umowy o wspÓbracy Zawartej pomiędzy CISCO Systems Poland Sp. Z o.o. a Zespołem
SzkÓł Licealnych i Technicznych nr 1 i przepisÓw ogÓlnie obowiązujących, tj.:

1. ustawy z dnia 14 grudnia2016 roku _ Prawo oświatow e (Dz.I]. z 2017 r., poz. 59 i 94g),
2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia z0L7 roku w sprawie

praktyczttej nauki zawodu (Dz. U. z 31 sierpnia20l7 roku, poz. 1644),
3. stafufu Zespołu SzkÓł Licealnych i Technicznych nr 1 (w skrÓcie ZsLiT nr 1) zdnia l0lutego

2017 roku wprowadzonego zarządzeniem nr ZIa /2016 /2017 oraz
4. regulaminu BFIP ZsLiT nr 1 zdnia4listopada 20|0 roku wprowadzonego zarządzeniem nr 42

/2010 /2011,
określa się szczegÓłowe zasady rcalizowania praktyk zawodowych dla uczniÓw ZSLiT nr 1 w Lokalnej
Akademii CISCO ZSL|T nr 1.

Rozdział II
POSTANOWIENIA OGOLNE

l . Regulamin określa warunki i tryb organizowania praktyk zawodowych w Lokalnej Akademii
CISCO, ktÓra mieści się w siedzibie ZsLiT nr 1 _ parter' skrzydło pÓłnocne budynku głÓwnego.
Za|<res wiadomości i umiejętności zdobywan e przez uczniÓw w czasie praktyk zawodowych
oraz Wmiar godzin tych zajęć, określone Są w ,,Programie praktyk zawodowych CISCS'',
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy zawartej między ZsLx nr 1 a firmą CISC9 Systems
Poland"
Zakres obowiązkÓw |eiących po stronie partnerÓw umowy' ze wskazanięm na zadania
organizatora praktyk, ktÓrym w ZSLiT nr 1 jest kierownik s*olenia prakĘ cznego określony
jest w umowie zawartej międry ZsLiT nr 1 a fi.-ą CISCO Systems Poland, ktÓrej żałączrikiem
jest ten regulamin.

Rozdział III
CEL IZADANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH

1. Praktyki zawodowe organizowane dla uczriÓw ZSLiT nr 1 w pracowniach CIsCo mają na
celu:

a. zastosowanie i pogłębienię zdobytej wiedry i umiejętności zawodowych w
r zeczy w istych warunkach pracy,

b. wykorzystanie w praktyce wiadomości i umiejętności zdobytych podczas
dotychczasowej nauki,

c. uzupełnienie wiedzy teoretycznej i prakty cnlej w zakresie obsługi i uzytkowania
c is cowyc h ur ządzeri s ie c iowych,

d. opanowanie umiejętności zawodowych niezbędnych dla podję ciapracy w zawodzie
technik informatyk,

e. nabycie kompetencji personalnych i społecznych,
f. przygotowanie do samodzie\nej realizacji zada i projektÓw,
g. poznanie atmosfery pracy oraz zdobycie umiejętności adaptowania się w rÓznych

zespołach ludzkich,
h. prrygotowanie do zdobycia cer|yfikatÓw potwierd zEącychumiejętności zawarte w

programie CISCO,
i. opanowanie zasad dotyczącychbezpieczeristwa i higieny pracy.
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Rozdział [V
ORGANTZAC J A PRAKTYK ZAWODOWYCH

l. Praktyki zawodowe w pracowniach CISCO organizowane są przez szkołę i w rytmie pracy
szkoĘ.

2. Praktyki zawodowe CISCo są obowiązkowe dla wsrystkich uczriÓw klas II w zawodzie
technik informatyk w roku szkolnym 2018/2019 i2019/f020.

3. Wymiar praktyk wynosi min.L60 godzin _ realizowanych przez caĘ rok szkolny zgodnie z
planem lekcji uczniÓw.

4. PrakĘki Są prowadzone przez ceĘfikowanych instruktorÓw CISCo będących jednocześnie
nauczycielami ZSL|T nr 1.

5. Za organizację i nadzÓr nad przebiegiem praktyk zawodowych z ramienia ZSLiT nr 1
odpow ied zia|ny j est ki ero wnik szko l enia praĘczre go.

6. Zadaniem kierownika szkolenia pral<tycznego jest sprawdzenie cz! instruktorzy CISCO
zapozna|i uczriÓw z ich obowiązkami w czasie trwania praktyk zawodowych, wymaganiami
edukacyjnymi wynikającymi z realizowanego programu oraz Ze sposobami sprawdzania
osiągnięć i kryteriami oceniania.

7. Dokumentem potwierdzającym odbycie praktyk zawodowych w pracowniach CISCo jest
dzienniczek, ktÓry powinien być prawidłowo prowadzony.

8. W czasie odbywania praktyki zawodowej prowadzone Są kontrole przez kierownika szkolenia
pr akĘ cznego' w zakresie :

a. dyscypliny pracy uczniÓw,
b. przesttzegania przepisÓw bhp i ppoŻ.,
c. prowadzenia dokumentacji,
d. zgodności prowadzeniazajęć Z programem.

9. Zakres wiadomości i umiejętnoŚci nabywanychprzez uczniÓw w czasie praĘki oraz wymiar
godzin określa ''Program praktyk zawodowych CISCo'', stanowiący załącznik nr 1 do umowy
między ZsLiT nr 1 a firmą CISCO Systems Poland.

10. Każdy ucze , ktÓry spełnia warunki określone w Rozdziale VIII, pkt. 8, otrzyma ceĘfikat
wystawiony przez firmę CISCo Systems Poland Sp. z o.o. potwierdzający uzyskanie
zaplanowanych efektÓw kształcenia:
CISCO CCNA Routing and Switching: Introduction to Networks (po I semestrze)
CISCO CCNA Routing and Switching: Routing and Switching (po II semestrze).

11. Syfuacje nieopisane w niniejszym regulaminie będą regulowane odrębnymi komunikatami.

Rozdział V
PRAWA I oBowIĄzKI UCZNIoW

1. Prawa ucznia:
a) zapoznanie z obowiązującym w Lokalnej Akademii CISCo regulaminem i zasadami
pracy na poszc zegilny ch stanowiskach,
b) zapoznanie z wymaganiami i oczekiwaniami instruktora,
c) wykonywanie zadań wynikających zprograrr|u praktyk,
e) zapozrtanie z kryteriami oceniania,
f) informowanie szkoĘ o nieprawidłowościach i zmianach doĘczących zakresu
obowiązkÓw, czasu trwania praktyki itd.,
g) zapoznanię z sankcjami wynikającymi z niewywiqzywania się z obowiązklw i łamania
postanowieri regulaminu praĘk,
h) uryskanie informacji o ocenie praktyki zawodowej i uzasadnieniajej,
i) uzyskanie wpisu i odbioru dzienniczka praktyk w ostatnim dniu ich trwania,
j) właściwe traktowanie i poszanowanie godnoŚci osobistej"

z. obowiązki ucznia:



a) zapoznanie się z regulaminem prakĘk CISCO na pierwszych zajęciach oraz

:$"Jłlff TfJ:iłl"ffi :ffi:ffi r"HTl.T#xsJ:lT:trff##il-umentacji
ortv oceniania. Zapoznanie się z regulaminem powinno być poświadczone pisemnie
przez pełnoletniego ucznia lub rodzicÓw ucznia niepełnoletniego.

b) przebywanie w pracowniach CISCO i rzetelne wykonywanię zadan powierzonych mu
przez natczy cie la * instruktora praktyk,

c) wzorowa kultura bycia i dbałośÓ o powierzony mu sprzęt i materiĄ,
d) aktywne uczestnictwo w za1ęciach,
e) korzystanie z Internetu w pracowni wyłącznie do celÓw dydaktyczrrych.

Rozdział VI
DZIENNTCZEK PRAKTYK

l. w drugim Ęgodniu września danego roku szkolnego, kierownik szkolenia praĘcznego
dokonuje zakupu dzienniczkÓw praktyk, po uprzednim zebraniu odpowiedniej kwoty od
uczniÓw.

2. Po rozdaniu uczniom dzienniczkÓw praktyk, kierownik szkolenia praktycznego lub
wyznaczonaprzez niego osoba przeprowadza instruktaz dotyczący ich wypełniania.

3. W czasie odbywania praktyki zawodowej uczenzobowiązany jest do prowadzeniadzienniczka
szkolenia praĘcznego na bieiąco oraz przedstawienia go kierownikowi szkolenia
praktycznego w czasie kontroli, celem sprawdzenia merytorycznego i kompletności zapisu
potw i e rd zaj ąc e go rc a|izacj ę pro gramu s zko l e n i a.

4. Realizacja programu, wpisywana do dzienniczka powinna zawierać: rodzaj i tematykę zajęć,
wykonywane przezucznia crynności oraz ewentualne uwagi naucryciela _ instruktora.

5. W koricowym etapie szkolenia, w terminie WzrLaczonym przez instruktora, dzienniczek
powinien być zŁoŻony u instruktora w celu wystawieniaprzezniego propozycji oceny koricowej
oraz oceny opisowej, a następnie złoŻony u kierownika szkolenia praktycznego w celu
przeprowadzęnia procesu walidacji i uznania.

6. Rozliczenie się z dziennicrka praktyk z kierownikiem szkolenia praktycznego następuje
niezwłocmie po zakoirczeniu zajęć _ najpÓźniej do 3 dni robo czych przed posiedzeniem
czerwcowej Rady Pedagogicnlej klasyfikacyjnej. oddanie dzienniczka w terminie pÓzniejszym
moze skutkowa ć nieza|iczeniem praktyk.

Rozdział VII
FREKWENCJA

l. Ucze nie może spÓźniać się ani opuszczać dni praktyki zawodowejbezusprawiedliwienia.
2. Zakaide nieusprawiedliwione spÓźnienie odliczana jest 1 godzina od całkowitej liczby godzin

praktyki zawodowej.
3. Aby za|iczyć prakĘkę zawodową wymaganajest obecność na min. 160 godzinach praktyk.
4. Nieusprawiedliwione opuszczenie nawet 1 dnia moŻe być podstawą do niezaliczenia praktyki,

co skutkuje niedopuszczeniem do klasy programowo wyzszej.
5. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecnośei są wyłącmie zaświadczenia lekarskie lub inne

zaświadczenia urzędowe. Usprawiedliwienia napisane samodzielnie przez ucznia lub jego
rodzicÓw nie są przyjmowane.

6. Usprawiedliwione nieobecności ucznia na zajęciach, powinny być odrabiane w sposÓb
określony przęZnauczyciela _ instruktora CISCo i w porozumieniu ze szkołą.

Rozdział VIII



OCENIANIE

1. System oceniania praktyk zawodowych oraz wmagania niezbędne do ich za|iczenia Sąprzedstawiane uczniom przez instruktora na pierwśzy ci zajęciach.
2. Ponieważ praktyka zawodowa trwa cĄ rok szkolni, oproczoceny koricowej, instruktor mozewystawić uczniom rÓwniez oceny ."ą'tko*. po opunowaniu przeznich poszczegcilnych partiimateriafu.
3. Ptzy wystawieniu oceny koricowej z praĘki zawodowej powinny być uwzględnionenastępujące elementy:
. frekwencj ana zajęciach, w tym |iczbaspÓźnieri'
. stopieri opanowania materiału (wiedza teoretyczn a orazćwiczeni a na sprzęcie),. rzetelność i terminowość w prowadzeniu dokumentacji,
. aktywność i postawapodczas zajęć,
. dyscyplinauczniaw czasie zajęć,,
. kompetencje personalno.społecme,
. samoocena ucznia.
4. opr'cz propozycji ocely koricowej vty'raŻonej cyfrą, instrukto r przygotowuje ocęnę opisową,ktÓrą zamieszczaw dzienniczku p.ut.tyt. * p,ź",ou"źo,y^do tego miejscu.5. Ucze dokonuje pisemnej 'urnoo..ny-swoich postępÓw. Swoją opinię wpisuje do dzienn iczka
_ qraktfk, w wyznaczonym do tego miejscu.
6. ocenę koricową zpral<tyki zawodowej wystawia uczniom kierownik szkolenia praktycznego wporozumieniu z instruktorem CISCO, zgodnie z przyjętymi i przedstawionymi uczniomkryteriami oceniania.
7. SzczegÓłowe kryteria, w tym progi procentowe na poszczegcllne ocenY, s4 zavtartew SystemieOceniania Jednostek Modułolvych. 

.

8. UczeiLktÓry uzyska średnio min.75% z,jgzaminÓw po zakoflczeniu poszc zegÓ|nych modułÓw(tzw.AssessmentÓw) * min. 60% z fina|test + min. l syo z practicednal otrrymuje ceĘfikatywymienione w Rozdziale fV, pkt. 10.
9. ocena powinna być odnotowana w dzienniczku szkolenia prakĘcznego i potwie rdzonapieczęcią zakładu or az po dplsem osoby do tego upo*ułionej .
10. ocena z prakĘki zawodowej jest wpisywana do dziennika lekcyjnego oraz arkusza ocen. Jestwliczana do średniej ocen za dany rok szko|ny. IJrylskanie o..,,/niedostatecznej skutkujebrakiem promocji do klasy programo*o *y"r".j.
l1. ocena powinnabyć, podanaucłiowi do wiadomości wrazz jej ewenfualnym uzasadnieniem.12. Wystawienie ocen powinno nastąpić w terminie określonym w zarządzeniu Dyrektor aZSL1Tnr 1.
13. ocena możę być obnizona przęz kierownika szkolenia praktycznego w prrypadkunieprawidłowo prowadzonego dzienniczka szkolenia praktycznego lub nieterminowegodostarczenia dzienniczka z ocena.

Rozdział IX
PRZEPISY BHP

1. Szczeg'łowe przepisy bhp znajdująsię w.Regulaminie pracowni komputerowej, zawieszoHymw widocznym miejscu w kazdej pracowni CISCO.
2. Uczniowie-mogą przebywae w piacowni wyłą czniepod opie ką naucryciela.
3. W przypadku zauwuŻeniazaiskrzenia, wydobywającego się z komputera dymu, wyczuciaswądu tlącej się izolacji lub spostrzezenia inny.r' li:ui"ow mogących spowodować pożar,naleĘ natychmiast wyłąc zyć, zasi|anie i powiadomić o tym fakcie instruktora CISCoprowadząoego zajęcia.
4. Zasobami sprzętowymi zarządza instruktor CISCo. Uczniowie nie mogą samodzielnieinstalować oprogramowania, konfi gurować sprzętu cry dokonywać j akichkolwiek napraw.
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Zabrania się wnoszenia do pracowni odzieĘ wierzchniej. Sporywanie jedzenia i picia jest w
pracowni niedozwolone.
Po zakoriczeniu pracy na|eĘ uporządkować stanowisko pracy.


