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Miejscowośd …………………… dnia ……… 

 

…………………………………………………..………. 
Pieczęd zakładu pracy w którym odbywa się praktyka  

Arkusz monitorowania praktyki zawodowej (pz) przez opiekuna pedagogicznego w ramach 

projektu „Aktywizacja zawodowa uczniów ZST w Strzyżowie – szansą na sukces”, 

Program Leonardo da Vinci 

Obszary monitorowania praktyki zawodowej 
Ocena 

Tak* Nie* 
Nie 

dotyczy* 

1. Sposób realizacji praktyki zawodowej    

a. Czy dobór miejsca realizacji pz jest zgodny 
z realizowanym przez szkołę programem nauczania 
i kartą jakości stażu ? 

   

b. Czy przestrzegany jest dobowy i tygodniowy wymiar 
godzin zajęd pz? 

   

c. Czy uczniowie praktyk zawodowych wykonują zadania 
zawodowe przewidziane w podstawie programowej 
kształcenia w danym zawodzie i w programie 
zawartym w porozumieniu o programie stażu ? 

   

2. Przestrzeganie zasad bezpieczeostwa i higieny. Czy podmiot 
realizujący pz zapoznał uczestników z: 

   

a. organizacją pracy    

b. regulaminem pracy w zakresie przestrzegania 
porządku i dyscypliny,  

   

c. przepisami i zasadami bezpieczeostwa i higieny pracy    

3. Czy podmiot realizujący pz zapewniają uczniom dostęp do:    

a. pomieszczeo do przechowywania odzieży i obuwia 
roboczego oraz środków ochrony indywidualnej 

   

b. urządzeo higieniczno –sanitarnych oraz pomieszczeo 
socjalno-bytowych  

   

c. Czy stan bazy techno dydaktycznej pz jest zgodny z 
wymogami bezpieczeostwa i higieny pracy oraz 
ochrony ppoż? 

   

4. Dokumentacja praktycznej nauki zawodu    

a. Czy dokumentacja pz prowadzona jest w sposób 
systematyczny i uporządkowany? 

   

b. Czy opiekun praktyki pz systematycznie kontroluje 
dokumentację dotyczącą osiągnięd każdego 
uczestnika? 

   

*zaznaczyd X 
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Uwagi dotyczące przebiegu praktyk: 
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 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 

 

 

 

…………………………………………………  ………………………………………………… 

Podpis osoby kontrolującej  podpis przedstawiciela zakładu 


