
Załącznik 1 do Regulaminu Praktycznej Nauki Zawodu w Zespole Szkół  

im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie (szkoła ponadgimnazjalna) 

Zasady zwrotu kosztów dojazdu na praktyczną naukę zawodu 

w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie – dojazdy codzienne 

Zwrot kosztów dojazdu na praktyki zawodowe przysługuje uczniom Technikum w Zespole Szkół 

im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie, zwanym dalej Praktykantem, jeżeli odbywają praktykę 

w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania i innej niż siedziba szkoły. 

Za miejsce zamieszkania uważa się miejsce wskazane w dokumentacji szkolnej. W przypadku innego 

miejsca zamieszkania rodzic niepełnoletniego ucznia/uczeń pełnoletni składa stosowne oświadczenie 

w sekretariacie szkoły w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem praktycznej nauki 

zawodu. 

Warunkiem niezbędnym dla możliwości zwrotu kosztów dojazdu jest obecność Praktykanta 

na zajęciach praktycznych w dniach, za które ma zostać dokonany zwrot, zaliczenie praktyk 

oraz dołączenie dokumentów poświadczających poniesione koszty dojazdu. 

Koszty dojazdu są zwracane tylko do wysokości kwoty najtańszego przejazdu publicznym 

transportem zbiorowym osób (np. bilety kolejowe II klasy, bilety autobusowe PKS, komunikacji 

miejskiej itp.) na danej trasie, obejmującego zniżki uczniowskie. Należy wybrać najtańszego 

przewoźnika i najtańszą formę dojazdu, biorąc pod uwagę cały okres trwania praktyki 

z uwzględnieniem biletów jednorazowych i okresowych. 

Wybór biletów jest weryfikowany na podstawie wydruków cenników ze stron internetowych 

przewoźników oraz informacji uzyskanych w punktach sprzedaży biletów Przewoźników. 

Praktykant otrzymuje zwrot kosztów najtańszego przejazdu. 

W czasie praktyki Praktykant jest zobowiązany do gromadzenia biletów przejazdu w celu 

udokumentowania poniesionych kosztów dojazdu na praktyki zawodowe. 

Po zakończonej praktyce Praktykant jest zobowiązany w ciągu tygodnia od powrotu na zajęcia 

szkolne po zakończonej praktyce dostarczyć Kierownikowi Kształcenia Praktycznego uzupełniony 

dzienniczek praktyk oraz kartkę formatu A4 z informacją: Imię, nazwisko Praktykanta; Klasa; Termin 

i miejsce praktyki zawodowej oraz załączonymi (w sposób możliwy weryfikację) biletami: 

odpowiednio w przypadku biletu okresowego – 1 sztuki biletu za każdy okres przejazdów, 

w przypadku biletów jednorazowych – kompletu biletów za każdy dzień dojazdu. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w kwestii rozliczania kosztów dojazdu na praktyczną naukę 

zawodu przed rozpoczęciem praktyki Praktykant powinien skontaktować się z Kierownikiem 

Kształcenia Praktycznego: 

 w trakcie dyżurów KPP w budynku przy ul. Chodakowskiej 16 lub przy ul. Chopina 99A 

 mailowo: praktyki.zs.iwaszkiewicz@gmail.com 

 telefonicznie: 509 91 22 40 

mailto:praktyki.zs.iwaszkiewicz@gmail.com


Przykład właściwej kalkulacji kosztów dojazdu: 

1) Praktyki odbywają się w ciągu dwóch tygodni, np. od 5 do 16 maja: 

Cena biletu jednorazowego w dwie strony wynosi 5,40 zł. Na praktyki zawodowe Praktykant będzie 

dojeżdżać 10 dni w okresie od 5-16 maja. Koszt transportu wyniesie 5,40zł x 10 dni=54,00 zł 

Przewoźnik oferuje:  bilet miesięczny od 1-30 maja w cenie 61,00 zł; bilet okresowy od 5 maja 

 do 18 maja w cenie 45,00zł. 

Z powyższego należy wybrać najtańszą opcję, czyli dojazd na praktyki z biletem okresowym w cenie 

45,00 zł. 

2) Praktyki odbywają się w ciągu jednego miesiąca, np. od 5 do 30 maja: 

Cena biletu jednorazowego w dwie strony wynosi 5,40 zł. Na praktyki zawodowe Praktykant będzie 

dojeżdżać 20 dni w okresie od 5-30 maja. Koszt transportu wyniesie 5,40zł x 20 dni=108,00 zł 

Przewoźnik oferuje:  bilet miesięczny od 1-30 maja w cenie 61,00 zł; bilet okresowy od 5 maja 

do 5 czerwca w cenie 65,00zł. 

Z powyższego należy wybrać najtańszą opcję, czyli dojazd na praktyki z biletem miesięcznym w cenie 

61,00 zł. 

3) Praktyki odbywają się na przełomie dwóch miesięcy, np. od 19 maja do 13 czerwca: 

Cena biletu jednorazowego w dwie strony wynosi 5,40 zł. Na praktyki zawodowe Praktykant będzie 

dojeżdżać 20 dni w okresie od 19 maja do 13 czerwca. Koszt dojazdu wyniesie 5,40 zł x 20 dni=108,00 zł 

Przewoźnik oferuje bilet miesięczny w cenie 61,00 zł. Aby dojechać w wyznaczonym terminie 

na praktyki zawodowe można zakupić dwa bilety miesięczne: 61,00 zł+61,00 zł=122 zł. Można również 

wykupić bilet miesięczny na miesiąc maj, a w miesiącu czerwcu bilety jednorazowe,  

wówczas: 61,00 zł +(5,40 złx10 dni)=115 zł 

Przewoźnik oferuje również bilet okresowy od 19 maja do 19 czerwca w cenie 65,00zł. 

Z powyższego należy wybrać najtańszą opcję, czyli dojazd na praktyki z biletem okresowym w cenie 

65,00 zł. 

4) Praktyki odbywają się w ciągu jednego miesiąca, np. 28 stycznia do 8 lutego: 

Cena biletu jednorazowego w dwie strony wynosi 5,40 zł. Na praktyki zawodowe Praktykant będzie 

dojeżdżać 10 dni w okresie od 28 stycznia – 8 lutego. Koszt transportu wyniesie 5,40zł x 10 dni=54,00 zł 

Przewoźnik oferuje: bilet miesięczny w cenie 61,00 zł; bilet okresowy na każde 2 tygodnie danego 

miesiąca w cenie po 30,00z każdy 

Z powyższego należy wybrać najtańszą opcję, czyli dojazd na praktyki z biletami jednorazowymi 

w cenie sumarycznej 54,00 zł. 

 


