
ORGANIZACJA PRAKTYK ZAWODOWYCH 

 
w semestrze pierwszym roku szkolnego 2018/2019 

 

      II Technik Masażysta stacjonarny 
 

 Słuchacze  odbywają praktykę zawodową w terminie od 3.12.2018 r. do 14.12.2018 r. w ilości 60 h 

 praktyka może być realizowana w co najmniej dwóch oddziałach: neurologiczny, reumatologiczny, 

internistyczny, chirurgiczny, pediatryczny lub placówce lecznictwa otwartego (przychodnie, ośrodki 

rehabilitacyjno-opiekuńcze lub pediatryczne) 

 najpóźniej do dnia 31.10.2018 r. należy złożyć wstępną pisemną deklarację (według wzoru) dotyczącą 

miejsca odbywania praktyki zawodowej oraz przynieść podpisany dzienniczek praktyk (zeszyt 16-kart 

lub 32-kart) dla wicedyrektora ds. kształcenia zawodowego (parter 31D) 

 na praktykę zabieramy indeks do uzupełnienia oceną oraz dzienniczek praktyk do uzupełnienie oceną i  

opinią słowną  

 po odbyciu praktyki najpóźniej do dnia 3 stycznia 2019 r. do godz. 18.00 należy osobiście 

i obowiązkowo przedłożyć indeks z wpisem praktyki zawodowej z oceną  oraz dzienniczek praktyki  

z opinią i oceną dla wicedyrektora ds. kształcenia zawodowego (parter 31D) 
 

I Opiekun Medyczny    
 uczniowie odbywają praktykę zawodową od około 15.10.2018 r. do 10.01.2019 r. w ilości 80h 

w stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej (szpitale) lub zakładach opiekuńczo-leczniczych 

 najpóźniej do dnia 7.10.2018 r. należy złożyć wstępną pisemną deklarację (według wzoru) dotyczącą 

miejsca odbywania praktyki zawodowej oraz przynieść podpisany dzienniczek praktyk (zeszyt 16-kart 

lub 32-kart) dla wicedyrektora ds. kształcenia zawodowego (parter 31D) 



 na praktykę zabieramy indeks do uzupełnienia oceną oraz dzienniczek praktyk do uzupełnienie oceną 

i opinią słowną  

 po odbyciu praktyki najpóźniej do dnia 13.01.2019 r. do godz. 12.00 należy osobiście i obowiązkowo 

przedłożyć indeks z wpisem praktyki zawodowej z oceną  oraz dzienniczek praktyki  z opinią i oceną 

dla wicedyrektora ds. kształcenia zawodowego (parter 31D) 

 

I Technik Sterylizacji Medycznej   
 uczniowie odbywają praktykę zawodową w terminie od około  15.10.2018 r. do 10.01.2019 r. w ilości 

80 h w centralnych sterylizatorniach 

 najpóźniej do dnia 7.10.2018 r. należy złożyć wstępną pisemną deklarację (według wzoru) dotyczącą 

miejsca odbywania praktyki zawodowej oraz przynieść podpisany dzienniczek praktyk (zeszyt 16-kart 

lub 32-kart) dla wicedyrektora ds. kształcenia zawodowego (parter 31D) 

 na praktykę zabieramy indeks do uzupełnienia oceną oraz dzienniczek praktyk do uzupełnienie oceną 

i opinią słowną  

 po odbyciu praktyki najpóźniej do dnia 13.01.2019 r. do godz. 12.00 należy osobiście i obowiązkowo 

przedłożyć indeks z wpisem praktyki zawodowej z oceną  oraz dzienniczek praktyki  z opinią i oceną 

dla wicedyrektora ds. kształcenia zawodowego (parter 31D) 

 
Osoby chcące  pozostać  na praktyce w Giżycku z kierunku OM i TSM ( szpital)  

nie zgłaszają pisemnej deklaracji, tylko osobiście powiadamiają  wicedyrektora ds. kształcenia zawodowego 

 

Brak oceny w indeksie oraz oceny i opinii w dzienniczku z praktyki zawodowej 

 uniemożliwia zaliczenie semestru pierwszego 

 

 

 


