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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 
2018/2019 

Semestr wiosenny 2018/2019 
Ostateczny termin rozliczenia się 

z praktyki zawodowej 

1.  2K61 343104 A.25 
Fototechnik, Wykonywanie i realizacja projektów 
multimedialnych 

160 godzin 160 godzin (realizowane w szkole) 
10 maja 2019 r. (opiekun 
praktyki A. Kryszczyńska) 

2.  1K65 311504 MG.19 Technik mechanik, Użytkowanie obrabiarek skrawających 120 godzin 120 godzin (realizowane w szkole) 
10 maja 2019 r. (opiekun 

praktyki W. Blichar - 70 godz., 
M. Magiera - 50 godz. - 2 grupy) 

3.  1K66 514207 AU.62 
Technik usług kosmetycznych, Wykonywanie zabiegów 
kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 

80 godzin 

40 godzin 
(realizowane 

w szkole - 
opiekun praktyki 
H. Gałkowska) 

40 godzin (realizowane w firmie)  15 listopada 2019 r. 

4.  1K67 351203 EE.08 
Technik informatyk, Montaż i eksploatacja systemów 
komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 

100 godzin 100 godzin (realizowane w szkole) 
10 maja 2019 r. (opiekun 

praktyki A. Andrzejak – 70 godz., 
M. Magiera – 30 godz.) 

5.  1K69 431103 AU.65 
Technik rachunkowości, Rozliczanie wynagrodzeń i danin 
publicznych 

80 godzin  80 godzin (realizowane w firmie) 15 listopada 2019 r. 

6.  1K70 431103 A.65 
Technik rachunkowości, Rozliczanie wynagrodzeń i danin 
publicznych 

80 godzin   

40 godzin (realizowane w szkole 
w semestrze wiosennym 

2018/2019), pozostałe 40 godzin 
realizowane w szkole semestrze 

jesiennym 2019/2020 

30 listopada 2019 r. (opiekun 
praktyki E. Waliszewska) 

7.  1K71 343105 AU.28 
Technik fotografii i multimediów, Realizacja projektów 
multimedialnych 

160 godzin  

80 godzin (realizowane w szkole 
w semestrze wiosennym 

2018/2019), pozostałe 80 godzin 
realizowane w szkole semestrze 

jesiennym 2019/2020 

30 listopada 2019 r. (opiekun 
praktyki M. Adamczak) 

8.  1K73 311504 MG.44 
Technik mechanik, Organizacja i nadzorowanie procesów 
produkcji maszyn i urządzeń 
 

160 godzin  160 godzin (realizowane w firmie) 15 listopada 2019 r. 

 

 
Słuchacze, którzy sami nie mogą znaleźć miejsca odbywania praktyki, powinni zgłosić się do Kierownika Warsztatu Szkolnego. 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 Warsztatu Szkolnego. Słuchacze odbywający praktyki i zajęcia praktyczne muszą posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
 
Aktualizacja: 01.03.2019 r. 


