
Klasa II TB – przedmiot ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH  25.05.2020 

 
Temat I: Podsumowanie efektów pracy uczniów – zaliczenie prac domowych. 
 
Temat II: Przygotowanie do praktyk zawodowych realizowanych w formie projektu edukacyjnego. 
 
Uwagi  
odnośnie realizacji projektu edukacyjnego „Praktyki zawodowe uczniów Technikum Kształtowania 
Środowiska w ZSPiPO-W Nr 3 w Piotrkowie Tryb. w roku szkolnym 2019/2020” 
 

1. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 (z późn. zmianami) w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, praktyki zawodowe mogą zostać 
zaliczone, gdy uczeń technikum zrealizuje je w formie projektu edukacyjnego we współpracy  
z pracodawcą. 

2. Projekt edukacyjny może być realizowany indywidualnie lub w zespołach 2-osobowych. 
3. Formy projektu edukacyjnego: 

 Opracowanie pisemne 

 Opracowanie pisemne + prezentacja multimedialna na nośniku elektronicznym wykonana 
w programie Power Point 

4. Po wykonaniu projektu uczeń przedstawia go pracodawcy do zaopiniowania i oceny. 
5. Dokonując oceny należy zwrócić szczególną uwagę na: 

 Częstotliwość kontaktu ucznia z pracodawcą 

 Zainteresowanie ucznia wykonywanymi przez Firmę pracami 

 Pracowitość, systematyczność i dokładność ucznia podczas realizacji projektu 

 Przestrzeganie przez ucznia zasad kultury osobistej i etyki zawodowej  
6. Ostatecznej oceny praktyk zawodowych w formie projektu edukacyjnego dokonuje nauczyciel 

biorąc pod uwagę: 

 Opinię pracodawcy i proponowaną przez niego ocenę 

 Zawartość projektu oraz jakość opracowania 

 Terminowość złożenia projektu w sekretariacie szkoły 
7. Zaliczenie praktyk zawodowych w formie projektu edukacyjnego jest jednym z warunków uzyskania 

przez ucznia promocji do następnej klasy. 
8. Projektu edukacyjny wraz z opinią i oceną współpracującego z uczniem pracodawcy należy złożyć 

 w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie 16 czerwca 2020. 
 
To wszystko na dziś, nie zadaję pracy domowej. 

 Kolejne dyspozycje będą po praktykach, we wtorek 16 czerwca 2020. 

 W razie potrzeby proszę komunikować się ze mną za pośrednictwem Messenger’a oraz 
iwafijolek@gmail.com 

 
Pozdrawiam.  
Iwona Fijołek, 25.05.2020.  
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