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Lp. 
Oznaczenie 

KKZ wg 
planu zajęć 

Symbol cyfrowy 
zawodu / 

kwalifikacja 
Nazwa zawodu i kwalifikacji 

Wymiar 
praktyki 
wg planu 
nauczania 

Semestr WIOSENNY 2020/2021  
Semestr JESIENNY  

2021/2022 

Ostateczny termin 
rozliczenia się z 

praktyki zawodowej 

1.  K83  333108 / SPL.05. 
Technik spedytor 
Organizacja transportu oraz obsługa klientów 
i kontrahentów 

280 godzin 280 godzin (realizowane w firmie) 15 listopada 2021 r. 

2.  K84 351203 / INF.02. 

Technik informatyk 
Administracja i eksploatacja systemów 
komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych 
sieci komputerowych 

160 godzin 

80 godzin 
(realizowane w szkole) 

 

opiekunowie praktyki: 
B. Reterska (40h), T. Greszata (40h) 

80 godzin 
(realizowane w szkole) 

 
15 listopada 2021 r. 

3.  K85 311504 / MEC.05. 
Technik mechanik  
Użytkowanie obrabiarek skrawających 

120 godzin  

30 godzin 
(realizowane w szkole) 

 

opiekun praktyki: 
M. Magiera 10h (2 grupy) 

Wł. Blichar 20h 

90 godzin 
(realizowane w szkole) 

 

opiekun praktyki:  
M. Magiera 60h (2 grupy) 

Wł. Blichar 30h 

15 listopada 2021 r. 

4.  K86 311218 / BUD.20. 
Technik inżynierii sanitarnej 
Organizacja robót związanych z budową, montażem i 
eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych 

280 godzin 280 godzin (realizowane w firmie) 15 listopada 2021 r. 

5.  K87 431103 / EKA.05. 
Technik rachunkowości 
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki 
finansowej jednostek organizacyjnych 

140 godzin 
80 godzin (realizowane 

w firmie) 
60 godzin (realizowane 

w firmie) 
15 listopada 2021 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: 19.02.2021 r. 
 
 
 
 

 

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-spedytor.pdf
https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-spedytor.pdf

