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Rozporządzenie MEN z dnia  28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół 

publicznych  Dz.U.2017 poz. 703 

Rozporządzenie MEN z dnia  1 sierpnia 2017 r. w sprawie  szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli Dz.U.2017 poz. 1575 
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Rozporządzenie MEN w sprawie  praktycznej nauki 

zawodu z dnia 24 sierpnia 2017 r. Dz.U. 2017 poz. 1644) 
 

§ 1. Rozporządzenie określa warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu w 

warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, 

placówkach kształcenia praktycznego, u pracodawców i w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych oraz kwalifikacje wymagane od osób prowadzących praktyczną 

naukę zawodu i przysługujące im uprawnienia. 

§ 2. 1. Rozporządzenie stosuje się do uczniów i słuchaczy, zwanych dalej „uczniami”, 

publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe: techników, 

branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych, o których 

mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b, c, e oraz f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe, zwanych dalej „szkołami”. 

2. Rozporządzenie stosuje się odpowiednio do młodocianych pracowników, zwanych 

dalej „młodocianymi”, odbywających praktyczną naukę zawodu w ramach odbywania 

przygotowania zawodowego. 
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§ 3.1. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana przez szkołę. 

2. Praktyczna nauka zawodu młodocianych jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z nimi 

umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.  

§ 4.1. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych a w technikum i 

szkole policealnej – także w formie praktyk zawodowych. 

2. Zajęcia praktyczne mogą odbywać się u pracodawców, na zasadach dualnego systemu kształcenia, 

na podstawie: 

1) umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej między młodocianym a pracodawcą; 

2) umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej między dyrektorem szkoły a pracodawcą 

przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu 

3. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów i młodocianych w celu opanowania przez nich 

umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie, a w przypadku zajęć 

praktycznych odbywanych u pracodawcy na zasadach dualnego systemu kształcenia – również w 

celu zastosowania pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych 

warunkach pracy.  

4. Zajęcia praktyczne organizuje się w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

5. W przypadkach uzasadnionych specyfiką danego zawodu, zajęcia praktyczne odbywane u 

pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia mogą być organizowane także w okresie 

ferii letnich. 

(…) 
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8. W przypadku organizowania praktyk zawodowych lub zajęć praktycznych odbywanych u 

pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia w okresie ferii letnich na podstawie umowy, 

o której mowa w ust. 2 pkt 2, odpowiedniemu skróceniu ulega czas trwania zajęć dydaktyczno-

wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki lub zajęcia. 

9. Wiedzę i umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne nabywane przez uczniów na 

zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa 

program nauczania do danego zawodu. 

10. W przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu 

kształcenia, pracodawca,  

w sposób określony w umowie, o której mowa  

w § 7, może zgłosić dyrektorowi szkoły wnioski do treści programu nauczania, o którym mowa  

w ust. 9, w zakresie zajęć praktycznych, które są u niego realizowane. 

11. Liczba godzin zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu 

kształcenia nie może być niższa niż: 

1) w przypadku branżowej szkoły I stopnia – łączny tygodniowy wymiar godzin kształcenia 

zawodowego praktycznego określony dla branżowej szkoły I stopnia, zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie  art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  

2) (…) 
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12. W technikum, branżowej szkole II stopnia  

i szkole policealnej, które organizują zajęcia praktyczne odbywane u pracodawców na zasadach 

dualnego systemu kształcenia, łączny wymiar praktycznej nauki zawodu jest równy sumie liczby 

godzin tych zajęć określonej w programie nauczania, o którym mowa w ust. 9, i liczby godzin praktyk 

zawodowych, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

§ 5. 1. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów w wieku do lat 16 nie może 

przekraczać 6 godzin, a uczniów w wieku  powyżej 16 lat – 8 godzin.  

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia dobowego 

wymiaru godzin zajęć praktycznej nauki zawodu dla uczniów w wieku powyżej 18 lat, nie dłużej jednak 

niż do 12 godzin, przy zachowaniu tygodniowego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, określonego w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły, o którym mowa w 

przepisach wydanych na podstawie  art. 47 ust.1 pkt 3 ustawy. Przedłużenie dobowego wymiaru 

godzin zajęć praktycznej nauki zawodu jest możliwe u tych pracodawców albo w tych indywidulanych 

gospodarstwach rolnych, gdzie przedłużony dobowy wymiar czasu pracy wynika z rodzaju pracy lub 

jej organizacji.  

3. Praktyczna nauka zawodu może być organizowana w systemie zmianowym, z tym, że w przypadku 

uczniów w wieku poniżej 18 lat nie może wypadać w porze nocnej. 

(…) 
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§ 6. 1. Praktyczna nauka zawodu uczniów i młodocianych jest prowadzona indywidualnie lub w 

grupach. Liczba uczniów lub młodocianych  

w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania dla danego zawodu  

i uwzględniać specyfikę nauczanego zawodu, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy 

wydane na podstawie art. 204 § 1 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1666, 2138 i 2255 oraz  

z 2017 r. poz. 60 i 962), a także warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktycznej nauki 

zawodu. 

2. Podziału uczniów lub młodocianych na grupy dokonuje odpowiednio dyrektor szkoły lub pracodawca, 

o którym mowa w § 3 ust.2,  

w porozumieniu z podmiotem przyjmującym odpowiednio uczniów lub młodocianych na praktyczną 

naukę zawodu. 

§ 7. 1. Umowę o praktyczną naukę zawodu organizowaną poza daną szkołą, zwaną dalej „umową” 

zawiera dyrektor szkoły z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu. 

2. Umowę zawiera się w terminie umożliwiającym realizację programu praktycznej nauki zawodu. 

3. Umowa określa: 

1) nazwę i adres podmiotu przyjmującego uczniów na praktyczną naukę zawodu oraz miejsce jej 

odbywania; 

2) nazwę i adres szkoły kierującej uczniów na praktyczną naukę zawodu; 

3) zawód, w którym będzie prowadzona praktyczna nauka zawodu; 

4) listę zawierającą imiona i nazwiska uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu,  

z podziałem na grupy; 
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5) formę praktycznej nauki zawodu: zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe, i jej zakres, a w 

przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu 

kształcenia – także liczbę dni w tygodniu,  

w których zajęcia praktyczne odbywają się  

u pracodawców; 

6) terminy rozpoczęcia i zakończenia praktycznej nauki zawodu; 

7) prawa i obowiązki stron umowy, ze szczególnym uwzględnieniem praw  

i obowiązków określonych w § 8; 

8) sposób ponoszenia przez strony umowy kosztów realizacji praktycznej nauki zawodu wraz z 

kalkulacją tych kosztów,  

z uwzględnieniem § 9; 

9) dodatkowe ustalenia stron umowy związane z odbywaniem praktycznej nauki zawodu, w tym 

sposób zgłaszania i uzgodnienia wniosków, o których mowa w § 4 ust.10. 

4. Do umowy dołącza się program nauczania do danego zawodu. 

5. Pracodawca, o którym mowa w § 3 ust. 2, zawiera z innym podmiotem przyjmującym młodocianego 

na praktyczną naukę zawodu umowę o zorganizowanie dla młodocianego zajęć uzupełniających z 

zakresu praktycznej nauki zawodu niezrealizowanych u tego pracodawcy. Do umowy tej stosuje się 

odpowiednio przepisy ust. 3 i 4. 
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§ 8. 1. Szkoła kierująca uczniów na praktyczną naukę zawodu: 

1) nadzoruje realizację programu praktycznej nauki zawodu; 

2) współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu; 

3) zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków; 

4) akceptuje wyznaczonych instruktorów praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyk zawodowych, 

o których mowa w ust. 2 pkt 2, lub wyznacza do prowadzenia praktycznej nauki zawodu nauczycieli 

praktycznej nauki zawodu, zwanych dalej  „nauczycielami”; 

5) zwraca uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu w miejscowościach  poza ich miejscem 

zamieszkania i poza siedzibą szkoły, mającym możliwość codziennego powrotu do miejsca 

zamieszkania lub siedziby szkoły, równowartość kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, 

z uwzględnieniem ulg przysługującym uczniom; 

6) zapewnia uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu w miejscowościach poza siedzibą 

szkoły, do których codzienny dojazd do szkoły nie jest możliwy, nieodpłatne zakwaterowanie i opiekę 

oraz ryczałt na wyżywienie w wysokości nie niższej niż 40% diety przysługującej pracownikowi 

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce strefy budżetowej z tytułu podróży 

służbowej na obszarze kraju; 

7) przygotowuje kalkulację ponoszonych przez szkołę kosztów realizacji praktycznej nauki zawodu, w 

ramach przyznanych przez organ prowadzący środków finansowych. 
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2. Podmioty przyjmujące uczniów lub młodocianych na praktyczną naukę zawodu: 

1) zapewniają warunki materialne do realizacji praktycznej nauki zawodu, w szczególności: 

a) stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia,  

materiały i dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa  

i higieny pracy, 

b) odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej oraz środki higieny osobistej przysługujące 

pracownikom na danym stanowisku pracy, 

c) pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony 

indywidualnej, 

d) nieodpłatne posiłki profilaktyczne i napoje przysługujące pracownikom na danym  

stanowisku pracy, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 232 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 – Kodeks pracy, 

e) dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych; 

2) wyznaczają odpowiednio nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz  

opiekunów praktyk zawodowych, o których mowa w § 10 i 11; 

3) zapoznają uczniów lub młodocianych z organizacją pracy, regulaminem pracy, w szczególności w 

zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, oraz z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 

higieny pracy; 
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4) nadzorują przebieg praktycznej nauki zawodu; 

5) sporządzają, w razie wypadku podczas praktycznej nauki zawodu, dokumentację powypadkową; 

6) współpracują ze szkołą lub z pracodawcą, o którym mowa w § 3 ust. 2; 

7) powiadamiają szkołę lub pracodawcę, o którym mowa w § 3 ust. 2, o naruszeniu przez ucznia lub 

młodocianego regulaminu pracy;  

(…) 

§ 9.1. Organy prowadzące szkoły, które organizują praktyczną naukę zawodu poza  szkołą, 

zapewniają środki finansowe umożliwiające uczniom odbycie praktycznej nauki zawodu. 

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, są przeznaczone na: 

1) refundowanie pracodawcom wynagrodzenia instruktorów praktycznej nauki zawodu, o których 

mowa w § 10 ust. 2 pkt 1, prowadzących zajęcia praktyczne z uczniami, w tym także zajęcia  

praktyczne odbywane u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia – do wysokości 

minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego posiadającego dyplom 

ukończenia kolegium  

nauczycielskiego, określonej w przepisach w  

wydanych na podstawie art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 

r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz.  

1189) 
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2) refundowanie pracodawcom dodatku szkoleniowego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, o 

których mowa w § 10 ust. 2 pkt 2, prowadzących zajęcia praktyczne z uczniami, w tym także zajęcia 

praktyczne odbywane u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia – w wysokości nie 

niższej niż 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 

nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”; dodatek szkoleniowy ustala i 

wypłaca pracodawca; 

3) refundowanie pracodawcom kosztów odzieży i obuwia roboczego oraz środków  

ochrony indywidualnej, niezbędnych na danym stanowisku szkoleniowym, przydzielonych uczniom na 

okres zajęć praktycznych prowadzonych u pracodawcy w danym roku szkolnym, w tym także zajęć 

praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia – do 

wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia; 

4) refundowanie pracodawcom diety i świadczeń, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 8 i 9. 

§ 10. 1. Zajęcia praktyczne prowadzą nauczyciele. 

2. Zajęcia praktyczne realizowane u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych mogą 

także prowadzić: 

1) pracownicy, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi stanowi 

podstawowe zajęcie i jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin przewidzianym dla 

nauczycieli, 
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2) pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy albo osoby prowadzące  

indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub 

młodocianymi nie stanowi podstawowego zajęcia lub jest wykonywana w tygodniowym wymiarze 

godzin niższym niż przewidziany dla nauczycieli, w ramach obowiązującego ich tygodniowego czasu 

pracy – zwani dalej  

„instruktorami praktycznej nauki zawodu”. 

3. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, o których mowa w ust. 2 pkt 1, posiadają 

kwalifikacje wymagane od nauczycieli, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 

Karta Nauczyciela. 

4. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, o których mowa w ust. 2 pkt 2, posiadają co  

najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w 

zakres zawodu, którego będą nauczać, i przygotowanie pedagogiczne wymagane od  

nauczycieli lub ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez  

kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki 

oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs 

pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu. 
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5. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, o których mowa w ust. 2 pkt 2, niemający tytułu mistrza w 

zawodzie, posiadają przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny, o których mowa w 

ust. 4, oraz: 

1) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły 

równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły 

pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie 

pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego 

będą nauczać, lub 

2) świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub  

równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy  

w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub 

3) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, 

uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej  

szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten,  

którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub 

równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym 

zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub 

4) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego 

będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub 

dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni 

staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać. 

 



Zintegrowany System Kwalifikacji 
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Kategorie 

opisowe 

Aspekty o podstawowym 

znaczeniu 

Poziom 3 

zna i rozumie: 

 

Teorie i 

zasady 

Metody i rozwiązania Podstawowe pojęcia i terminologię dotyczącą wykonywania zadań 

zawodowych  

Działalność gospodarcza  Elementarne zasady prowadzenia indywidualnej działalności 

gospodarczej i przedsiębiorczości 

Etyka 

Zjawiska i 

procesy 

Właściwości, 

uwarunkowania 

zjawiska i procesy dotyczące wykonywanych zadań zawodowych 

 

Organizacja 

pracy 

Metody i technologie typowe metody i technologie stosowane przy wykonywaniu zadań 

zawodowych 

Rozwiązania 

organizacyjne 

typowe rozwiązania organizacyjne stosowane przy wykonywaniu 

zadań zawodowych  

Bezpieczeństwo i higiena 

pracy 

zasady, procesy i normy bhp odnoszące się do wykonywania zadań 

zawodowych 

Narzędzia i 

materiały 

Działanie zasady działania i posługiwania się narzędziami, maszynami i 

urządzeniami używanymi do wykonywania niezbyt złożonych zadań 

zawodowych 

Cechy podstawowe cechy używanych materiałów oraz wykonywanych 

produktów 
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Kategorie 

opisowe 

Aspekty o 

podstawowym 

znaczeniu 

Poziom 3 

potrafi: 

 

Informacje 

Dokumentacja posługiwać się dokumentacją dotyczącą niezbyt złożonych zadań 

zawodowych 

Obliczenia, analiza, 

synteza i 

prognozowanie 

wyszukiwać, porównywać, oceniać i analizować informacje potrzebne do 

wykonywania zadań zawodowych,  

dokonywać niezbyt złożonych obliczeń związanych z zadaniami 

zawodowymi 

 

 

Organizacja 

pracy 

Planowanie i 

korygowanie planów 

przygotowywać i korygować stosowanie do okoliczności plan niezbyt 

złożonych zadań zawodowych 

Wykonanie wykonywać działania składające się na niezbyt złożone zadania 

zawodowe, 

organizować pracę małego zespołu pracowniczego realizującego niezbyt 

złożone zadania zawodowe 

Korygowanie działań Rozwiązywać proste problemy występujące w trakcie wykonywania 

niezbyt złożonych zadań zawodowych 

Obieg informacji odbierać i przekazywać informacje niezbędne przy wykonywaniu niezbyt 

złożonych zadań zawodowych 
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Kategorie 

opisowe 

Aspekty o 

podstawowym 

znaczeniu 

Poziom 3 

potrafi: 

Narzędzia i 

materiały 

Użytkowanie, dobór organizować stanowiska pracy związane z wykonywaniem 

niezbyt złożonych zadań zawodowych, z uwzględnieniem 

wymogów bezpieczeństwa 

Uczenie się i 

rozwój 

zawodowy 

Rozwój własny analizować oferty pracy pod kątem posiadanych kompetencji i 

własnego rozwoju zawodowego, 

samodzielnie nawiązywać kontakty z potencjalnym pracodawcą 

Wspieranie rozwoju 

innych osób 
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Kategorie 

opisowe 

Aspekty o 

podstawowym 

znaczeniu 

Poziom 3 

jest gotów do: 

Przestrzeganie 

reguł 

Zasady, instrukcje, 

prawo 

postępowania zgodnie z przepisami, które dotyczą zadań 

zawodowych, 

rzetelnego informowania o sprawach dotyczących współpracy przy 

wykonywaniu zadań zawodowych 

Współpraca Komunikowanie się  komunikowania się w środowisku pracy w sposób niezakłócający 

obiegu informacji związanych z wykonywanymi zadaniami 

zawodowymi 

Relacje w 

środowisku 

zawodowym 

działania zespołowego w zakresie wykonywanych zadań 

zawodowych 

Odpowiedzialność Normy etyczne rzetelnego wykonywania powierzonych zadań zawodowych, 

uwzględnienia bezpośrednich oraz odroczonych w czasie skutków 

sposobu wykonywania zadań zawodowych, 

kontrolowania jakości wykonywania zadań zawodowych zespołu, w 

ramach którego pracuje, 

przyjmowania odpowiedzialności za powierzone zadania zawodowe  



Dyskusja 

Praktyczna nauka zawodu w szkołach branżowych I stopnia 

odbywa się na zasadach dualnego kształcenia.                                                                                 

 

Proszę określić działania:                                                                                                   

a) dyrektora szkoły;                                                                                                         

b) kierownika szkolenia praktycznego/kierownika warsztatów 

szkolnych;                                 

c) nauczycieli kształcenia zawodowego;                                                                                    

d) podmiotów przyjmujących uczniów. 

 



Działania dyrektora szkoły  

 

 jest organizatorem praktycznej nauki zawodu (§ 3.1.); 

 przygotowuje kalkulację ponoszonych przez szkołę kosztów realizacji praktycznej nauki zawodu, 
w ramach przyznanych przez organ prowadzący środków finansowych (§ 8.1.7); 

 zawiera umowę o praktyczną naukę zawodu z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną 
naukę zawodu (§ 7.1.); 

 dokonuje podziału uczniów na grupy w porozumieniu z podmiotem przyjmującym uczniów na 
praktyczną naukę zawodu (§ 6.2.); 

 współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu (§ 8.1.2); 

 nadzoruje realizację programu nauczania (§ 8.1.1); 

 akceptuje wyznaczonych instruktorów praktycznej nauki zawodu lub wyznacza do prowadzenia 
praktycznej nauki nauczycieli (§ 8.1.4); 

 przyjmuje wnioski zgłoszone przez pracodawcę dotyczące treści programu nauczania uczniów 
odbywających zajęcia praktyczne na zasadach dualnego systemu kształcenia (§ 4.4.10); 

 zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków (§ 8.1.3); 

 zwraca uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu w miejscowościach poza ich miejscem 
zamieszkania i poza siedzibą szkoły , dojeżdżającym na zajęcia praktyczne równowartość 
kosztów przejazdu (§ 8.1.5); 

 zapewnia uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu w miejscowościach poza ich 
miejscem zamieszkania i poza siedzibą szkoły nieodpłatne zakwaterowanie i opiekę oraz ryczałt 
na wyżywienie (…) (§ 8.1.6); 

 współpracuje z organami prowadzącymi szkołę w zakresie zapewnienia środków finansowych 
umożliwiającym uczniom odbywanie praktycznej nauki zawodu poza siedzibą szkoły (§ 9.1.) (§ 
9.2.); 

 



Działania podmiotów przyjmujących uczniów 
 organizują praktyczną naukę zawodu dla młodocianych, z którym zawarł umowę o 

pracę w celu przygotowania zawodowego (§ 3.2.); 

 zgłaszają dyrektorowi szkoły wnioski do treści nauczania, w zakresie zajęć 
praktycznych, które są u niego realizowane (§ 4.4.10); 

 dokonują podziału uczniów/młodocianych na grupy na praktyczną naukę zawodu (§ 
6.2.); 

 w uzasadnionych specyfiką danego zawodu przypadkach prowadzą zajęcia 
praktyczne w okresie ferii letnich (§ 4.4.5); 

 zawierają umowę z dyrektorem szkoły przyjmując uczniów na praktykę (§ 7.1.); 

 zapewniają warunki materialne do realizacji przez uczniów praktycznej nauki zawodu 
(stanowiska szkoleniowe, odzież, środki higieny, nieodpłatne posiłki profilaktyczne, 
pomieszczenia socjalne) (§ 8.2.1); 

 wyznaczają instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli do prowadzenie 
praktycznej nauki zawodu (§ 8.2.2); 

 zapoznają uczniów/młodocianych z organizacja pracy (..)(§ 8.2.3); 

 nadzorują przebieg praktycznej nauki zawodu (§ 8.2.4); 

 sporządzają, w razie wypadku podczas praktycznej nauki zawodu, dokumentację 
powypadkową (§ 8.2.5); 

 współpracują ze szkołą lub pracodawcą (§ 8.2.6); 

 powiadamiają szkołę lub pracodawcę o naruszeniu przez ucznia/młodocianego 
regulaminu pracy (§ 8.2.7); 



Działania kierownika szkolenia praktycznego 

 Pełnienie nadzoru organizacyjnego i pedagogicznego nad przebiegiem 
praktycznej nauki zawodu.  

 Organizowanie i nadzór nad przebiegiem egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe. 

 Terminowe opracowywanie materiałów sprawozdawczych z praktycznej 
nauki zawodu. 

 Współdziałanie z radą pedagogiczną w zakresie szkolenia praktycznego. 

 Współdziałanie z rodzicami w zakresie szkolenia praktycznego. 

 Ustalanie terminów kursów zawodowych dla uczniów klas 
wielozawodowych. 

 Sporządzanie umów o kształcenie zawodowe  

 Wypełnianie dokumentacji pedagogicznej dotyczącej zajęć praktycznych 
pracowników młodocianych. 

 Reprezentowanie szkoły w kontaktach z pracodawcami młodocianych 
pracowników. 

 Udzielanie konsultacji w zakresie prawa pracy w celu nauki zawodu z 
obowiązującymi przepisami. 



Działania nauczycieli kształcenia zawodowego 

 Przygotowanie dokumentacji pedagogicznej 

 Przygotowanie uczniów do odbywania zajęć praktycznych u pracodawców w celu 

przeniesienia nabytej wiedzy teoretycznej do rozwijania umiejętności praktycznych i 

kompetencji zawodowych 

 Współpraca z kierownikiem szkolenia praktycznego 

 

 



Zapraszamy nauczycieli na bezpłatne formy 

szkoleń 

 Od  września 2017 – warsztaty i spotkania w zakresie:  

-    analizy PPKZ cd. 

- modyfikacji programów nauczania do zawodu i dostosowania ich do  potrzeb 

szkoły/zawodu, 

-    realizacji dualnego systemu kształcenia, 

- analizy suplementów do dyplomów i kwalifikacji opracowanych na podstawie ścieżek 

rozwoju zawodowego. 
 

 28.09.17 r. godz. 15,00 -17,15 (dla doradców zawodowych szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych) warsztat: Zmiany w szkolnictwie zawodowym w świetle ustaw i 

rozporządzeń obowiązujących od 1.09.17 r. 
 

 5.10.17 r. godz. 15,00 – 17,15 (dla nauczycieli kształcenia zawodowego) warsztat: 

Wdrażanie podstawy programowej kształcenia w zawodach usługowych.  
 

 5.10.17 r. godz. 15,00 – 17,15 (dla nauczycieli kształcenia zawodowego) warsztat: 

Wdrażanie podstawy programowej kształcenia w zawodach technicznych.  

 


