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Lp. 
Oznaczenie 

KKZ wg 
planu zajęć 

Symbol cyfrowy 
zawodu / 

kwalifikacja 
Nazwa zawodu i kwalifikacji 

Wymiar 
praktyki 
wg planu 
nauczania 

Semestr jesienny 
2017/2018 

Semestr wiosenny 2017/2018 
Ostateczny termin rozliczenia 

się z praktyki zawodowej 

1.  2K51 514207 A.61 
Technik usług kosmetycznych, Wykonywanie zabiegów 
kosmetycznych twarzy 

80 godzin  
40 godzin (realizowane 

w szkole - opiekun praktyki 
A. Blejch) 

40 godzin (realizowane w firmie)  20 kwietnia 2018 r. 

2.  1K54 311504 M.19 Technik mechanik, Użytkowanie obrabiarek skrawających 120 godzin 120 godzin (realizowane w szkole) 
17 marca 2018 r. (opiekun 

praktyki W. Blichar) 

3.  1K55 343104 A.25 
Fototechnik, Wykonywanie i realizacja projektów 
multimedialnych 

160 godzin 160 godzin (realizowane w szkole) 
8 marca 2018 r. (opiekun 
praktyki M. Adamczak) 

4.  1K56 351203 E.14 
Technik informatyk, Tworzenie aplikacji internetowych 
i baz danych oraz administrowanie bazami 

50 godzin 50 godzin (realizowane w firmie) 20 kwietnia 2018 r. 

5.  1K58 514207 A.61 
Technik usług kosmetycznych, Wykonywanie zabiegów 
kosmetycznych twarzy 

80 godzin  
40 godzin (realizowane 

w szkole - opiekun praktyki 
A. Blejch) 

40 godzin (realizowane w firmie)  październik 2018 r. 

6.  1K59 333108 A.29 Technik spedytor, Obsługa klientów i kontrahentów 80 godzin 80 godzin (realizowane w firmie) 20 kwietnia 2018 r. 

7.  1K60 431103 A.36 Technik rachunkowości, Prowadzenie rachunkowości 80 godzin  - 80 godzin (realizowane w szkole) 
10 czerwca 2018 r. (opiekun 

praktyki M. Efemberg) 

8.  1K61 343104 A.25 
Fototechnik, Wykonywanie i realizacja projektów 
multimedialnych 

160 godzin - 
160 godzin (realizowane w szkole 

w roku szkolnym 2018/2019) 
kwiecień 2019 r. 

9.  1K63 532102 Z.4 
Opiekun medyczny, Świadczenie usług opiekuńczych 
osobie chorej i niesamodzielnej 

160 godzin  - 160 godzin (realizowane w firmie) październik 2018 r. 

 

Słuchacze, którzy sami nie mogą znaleźć miejsca odbywania praktyki, powinni zgłosić się do Kierownika Szkolenia Praktycznego. Proszę zgłaszać się po umowy i dzienniczki z programem praktyk, posiadając 
dane dotyczące miejsca praktyki (nazwa firmy, jej adres, imię i nazwisko osoby władnej podpisać umowę, imię i nazwisko opiekuna praktyki). Słuchacze, którzy chcą odbyć praktyki w Centrum, powinni zgłosić się 

do Kierownika Szkolenia Praktycznego. Słuchacze odbywający praktyki i zajęcia praktyczne muszą posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.           Barbara Drzewiecka 

Lp. Semestr Specjalność 
Całkowity wymiar praktyki 

wg planu nauczania 
Semestr jesienny 2017/2018 Semestr wiosenny 2017/2018 

1.  4KZ Szkoła Policealna - Technik usług kosmetycznych (A.61 i A.62) 
160 godzin (po 1 tygodniu 

w każdym semestrze nauki) 
40 godzin (realizowane w szkole - 

opiekun praktyki A. Blejch) 
40 godzin (realizowane w firmie - 
termin rozliczenia 25 maja 2018 r.) 

2.  3MS Szkoła Policealna - Technik masażysta (Z.1) 
120 godzin (po 60 godzin w II i III 

semestrze nauki) 
60 godzin (realizowane w firmie - 

termin rozliczenia 15 grudnia 2017 r.) 

60 godzin (realizowane w szkole - 
termin rozliczenia 5 czerwca 2018 r. 

- opiekun praktyki J. Ogińska) 

3.  2MS Szkoła Policealna - Technik masażysta (MS.01) 
120 godzin (po 60 godzin w II i III 

semestrze nauki) 
- 

60 godzin (realizowane  w szkole - 
termin rozliczenia 5 czerwca 2018 r. 
- opiekun praktyki W. Szpakowski) 


