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                                     REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU 

                                                   Zespół Szkół  Nr 1 

                                                       w Płońsku 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 ( do wygaśnięcia – 2019r.) 

Technikum Nr 1 

I. Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 sierpnia 2017 r. w sprawie 

praktycznej nauki zawodu ( Dz. U. 2017, poz. 1644) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 

w szkołach publicznych. (Dz. U. 2015 poz. 843) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, słuchaczy w szkołach publicznych. 

(Dz.U. 2017 poz. 1534) 

5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141) 

6. Statut szkoły. 

II. Postanowienia ogólne 

1. Praktyczną naukę zawodu w postaci zajęć praktycznych i praktyk zawodowych 

realizuje się u pracodawców na podstawie umów zawieranych pomiędzy 

przedsiębiorstwami a Zespołem Szkół  Nr 1 w Płońsku. 
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2. Praktyczną naukę zawodu w postaci zajęć praktycznych w Branżowej Szkole I 

Stopnia, ZSZ (klasy wielozawodowe) realizuje się na podstawie umów zawieranych 

pomiędzy rodzicem (uczniem) a pracodawcą, gdzie uczeń Branżowej Szkoły I 

Stopnia, ZSZ nabywa status „pracownika młodocianego”. 

3. Praktyki zawodowe uczniów technikum są organizowane w czasie całego roku 

szkolnego, w szczególnych przypadkach również w okresie ferii letnich i zimowych, 

zgodnie z harmonogramem praktyk zawodowych. 

4. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na praktykach 

zawodowych oraz wymiar godzin tych praktyk określa program nauczania dla danego 

zawodu. 

5. Dobowy wymiar godzin zajęć praktyk zawodowych uczniów nie może przekraczać   

8 godzin. 

6. Praktyka zawodowa może być organizowana w systemie zmianowym. 

7. Praktyka zawodowa uczniów jest prowadzona indywidualnie lub w grupach. Liczba 

uczniów w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania dla danego 

zawodu i uwzględniać specyfikę nauczanego zawodu, przepisy bezpieczeństwa  

i higieny pracy, a także warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktyki 

zawodowej. 

8. Praktyki zawodowe organizowane u pracodawców są prowadzone pod kierunkiem 

opiekunów praktyk zawodowych, którymi mogą być pracodawcy lub wyznaczeni 

przez nich pracownicy. 

9. Ostateczna ocena z praktyki zawodowej jest zatwierdzona przez szkolnego opiekuna  

praktyk zawodowych, na podstawie zaświadczenia o odbyciu praktycznej nauki 

zawodu, oceny i opinii uzyskanej od pracodawcy oraz dzienniczka praktyk (zeszytu) 

prowadzonego przez ucznia w trakcie praktyki zawodowej. 

10. Dzienniczek praktyk zawodowych przechowuje uczeń, natomiast pozostałą 

dokumentację szkoła. 

11. Dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na odbywanie praktyk zawodowych na prośbę 

ucznia w innych przedsiębiorstwach, po przedstawieniu stosownych dokumentów 

uprawniających przedsiębiorstwo do przyjmowania uczniów. 

12. Praktyki zawodowe dla zainteresowanych uczniów organizowane są nie tylko na 

lokalnym rynku również na rynku krajowym i międzynarodowym. 

13. Praktyczna nauka zawodu (zajęcia praktyczne/praktyka zawodowa) jest nieodpłatna 
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III. Cele praktycznej nauki zawodu 

 

1. Podstawowe cele praktyki: 

a) zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania posiadanych wiadomości 

teoretycznych, 

b) przygotowanie do samodzielnej pracy i podejmowania decyzji, 

c) poznanie działalności instytucji i firm funkcjonujących w warunkach gospodarki 

rynkowej, 

d) zapoznanie się z zakresem, rodzajem usług, ich jakością i sprzedażą, 

e) zapoznanie się ze stosowaną dokumentacją i poprawnym jej prowadzeniem, 

f) zdobycie umiejętności prawidłowej nowoczesnej organizacji pracy, poprawnego 

wykonywania czynności na poszczególnych stanowiskach, 

g) opanowanie umiejętności posługiwania się sprzętem, urządzeniami właściwymi 

dla zawodu, 

h) opanowanie umiejętności posługiwania się materiałami informacyjnymi, 

i) wyrobienie nawyków kulturalnej i uprzejmej obsługi klientów, 

j) praktyczne posługiwanie się językami obcymi jeżeli zaistnieje taka możliwość. 

 

2. Działania - uczeń powinien przede wszystkim: 

a) znać zasady funkcjonowania poszczególnych działów zakładu, 

b) obsługiwać podstawowe urządzenia stanowiące wyposażenie techniczne zakładu, 

c)  dostosować się do wymogów organizacji pracy w zespole, 

d) dostosować się do dyscypliny obowiązującej w zakładzie, 

e) zorganizować i utrzymywać w należytym porządku swoje miejsce pracy 

f) oceniać jakość wykonanej pracy, 

g) przestrzegać zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych i ochrony środowiska. 

3. Szczegółowe cele kształcenia dla poszczególnych zawodów określają programy 

nauczania dopuszczone do użytku szkolnego. 

 

IV. Obowiązki szkoły 

1. Kieruje uczniów: 

a) technikum na praktykę zawodową, zajęcia praktyczne 
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b) branżowej szkoły I stopnia, zasadniczej szkoły zawodowej na zajęcia 

praktyczne 

2. Sporządza umowy z podmiotami organizującymi szkolenie praktyczne uczniów. 

3. Dokonuje podziału uczniów na grupy. 

4. Organizuje spotkania uczniów w celu zapoznania z procedurą organizacji i oceniania 

praktycznej nauki zawodu oraz z regulaminem praktycznej nauki zawodu. 

5. Prowadzi wstępne ogólne szkolenie BHP. 

6. Nadzoruje realizację programu praktycznej nauki zawodu. 

7. Współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu oraz 

z opiekunami praktyk zawodowych. 

8. Analizuje oceny oraz frekwencję praktyk zawodowych. 

9. Zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

10. Akceptuje wyznaczonych instruktorów praktycznej nauki zawodu i opiekunów 

praktyk zawodowych. 

11. Zapewnia opiekuna praktycznej nauki zawodu, który ma obowiązek: 

a) monitorować frekwencję i postępy uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu; 

b) kontrolować warunki materialne do realizacji praktycznej nauki zawodu (stanowiska 

szkoleniowe wyposażone w sprzęt i dokumentację techniczną uwzględniające 

wymagania BHP; odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej i higieny 

osobistej, pomieszczenie do przechowywania odzieży i obuwia roboczego, 

nieodpłatne posiłki profilaktyczne i napoje, dostęp do urządzeń higieniczno-

sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych); 

c) dopilnować, czy uczeń lub młodociany pracownik został zapoznany z organizacją 

pracy, regulaminem pracy, w szczególności w zakresie przestrzegania porządku  

i dyscypliny pracy oraz przepisami i zasadami BHP. 

 

V. Obowiązki pracodawcy 

1. Zapoznać uczniów z obowiązującym w zakładzie regulaminem. 

2. Zapoznać uczniów z wymaganiami i oczekiwaniami. 

3. Zapoznać uczniów z zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach. 

4. Zapoznać uczniów z przepisami bhp i p. poż. 

5. Przeszkolić w zakresie obsługi urządzeń znajdujących się w zakładzie. 

6. Skierować uczniów na odpowiednie stanowiska pracy. 
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7.  Przydzielić uczniom zadania wynikające z programu praktyk. 

8.  Zabezpieczyć bieżącą opiekę wychowawczą, zawodową i medyczną. 

9.  Przygotować zaplecze socjalne w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia, 

przechowywania odzieży i spożywania posiłków. 

10. Kontrolować zeszyty praktyk i uzupełniać je o uwagi, opinie i spostrzeżenia. 

11. Zapoznać uczniów z kryteriami oceniania i sankcjami wynikającymi  

z niewywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk. 

12. Zwolnić ucznia z praktycznej nauki zawodu, gdy o takie zwolnienie wystąpi Dyrektor 

szkoły, opiekun praktycznej nauki zawodu. szkolenia praktycznego. 

13. Utrzymywać stały kontakt z osobą odpowiedzialną za praktyki z ramienia szkoły. 

14. Informować szkołę o szczególnych zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu 

trwania praktyki itd. 

15. Poinformować ucznia o propozycji oceny. 

16.  Ocenić praktykę zawodową i dokonać wpisu do dzienniczka ucznia wraz z opinią  

w ostatnim dniu trwania zajęć,  wypełnić zaświadczenie o odbyciu praktyki 

zawodowej ( wpisać ocenę ). 

17. Zwrócić uczniowi dzienniczek wraz z oceną, uzasadnieniem i opinią w ostatnim dniu 

trwania praktyk. 

 

VI. Obowiązki ucznia 

1. Odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, instruktorów i swoich kolegów. 

2. Przychodzić na zajęcia punktualnie, każdorazową nieobecność usprawiedliwić. 

3. Posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o dopuszczalności do zajęć praktycznych. 

4. Starannie i terminowo prowadzić dzienniczek zajęć zwany dalej zeszytem. 

5. Uważnie słuchać instruktażu nauczyciela (instruktora) w całej rozciągłości stosować 

go przy wykonywaniu prac. 

6. Znać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przekazane na odbytych szkoleniach. 

7. Stosować i dbać o ubranie robocze, narzędzia pracy i środowisko przyrodnicze oraz 

obowiązkowo używać odzież ochronną dostosowaną do wykonywanej czynności. 

8. Zgłaszać do prowadzącego zajęcia wszystkie wypadki zaistniałe podczas 

wykonywania czynności oraz uszkodzenia narzędzi i urządzeń pracy. 

9.  Zgłaszać do prowadzącego zajęcia zauważone nieprawidłowości oraz zagrożenia, 

które mogą być niebezpieczne dla uczniów i prowadzących. 
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10.  Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić stan narzędzi, swoje stanowisko pracy  

i zachować bezpieczny odstęp od innych uczestników tych zajęć. 

11. Po zakończeniu pracy narzędzia i wszelki sprzęt oczyścić i zdać do magazynu. 

12.  Dbać o higienę osobistą. 

13.  Ściśle przestrzegać przepisów ruchu drogowego i dostosować się do uwag i zaleceń 

opiekuna praktyk w czasie dojazdu na zajęcia. 

 

VII. Prawa ucznia 

 

W czasie odbywania praktycznej nauki zawodu uczeń ma prawo do: 

1. Zapoznania z obowiązującym w zakładzie regulaminem i zasadami pracy na 

poszczególnych stanowiskach. 

2. Zapoznania z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy. 

3. Wykonywania zadań wynikających z realizowanego programu. 

4. Korzystania z zaplecza socjalnego w postaci pomieszczeń do przebierania odzieży  

i spożywania posiłków. 

5. Zapoznania z kryteriami oceniania. 

6.  Informowania szkoły o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu 

obowiązków, czasu trwania praktycznej nauki zawodu itp. 

7. Zapoznania z sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków  

i łamania regulaminu praktycznej nauki zawodu. 

8. Uzyskania informacji o ocenie praktycznej nauki zawodu jej uzasadnienie. 

9. Uzyskania wpisu i odbioru dzienniczka praktyk w ostatnim dniu ich trwania (dotyczy 

praktyki zawodowej). 

10. Właściwego traktowania i poszanowania godności osobistej. 

 

VIII. Kryteria oceniania 

 

1. Punktualność oraz frekwencja na zajęciach. 

2. Przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych. 

3. Posiadany przez ucznia poziom wiedzy z danego tematu. 

4. Umiejętności wykorzystania wiedzy w praktycznym działaniu. 

5. Umiejętności organizacyjne. 
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6. Stopień zaangażowania w realizację zleconych zadań, przejawianie własnej 

inicjatywy. 

7. Przestrzeganie dyscypliny pracy, właściwa organizacja stanowiska roboczego. 

8. Poszanowanie i dbałość o narzędzia pracy. 

9. Stopień koleżeństwa, życzliwości i uprzejmości oraz wzajemnej pomocy w grupie. 

10. Właściwy stosunek do nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu, 

opiekunów. 

11. Właściwy ubiór ucznia dostosowany do pory roku, dbałość o stan i czystość ubrania 

roboczego. 

12. Prawidłowe, samodzielne i terminowe prowadzenie dzienniczka zajęć. 

13. Uczeń , który w określonym terminie nie rozliczy się z praktyk otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

 

IX. Praktyczna nauka zawodu w formie zajęć praktycznych dla 

młodocianych pracowników 

 

1. Zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników będącymi uczniami zasadniczej 

szkoły  zawodowej oraz branżowej szkoły I stopnia organizowane są przez 

pracodawcę, który zawarł z nimi umowę w celu przygotowania zawodowego, 

stosownie do przepisów art. 195 & 1 Kodeksu Pracy. 

2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego zawierana jest na okres 36 

miesięcy   

i  warunkuje przyjęcie kandydatów do branżowej szkoły I stopnia. W przypadku, gdy 

pracownik młodociany dokształcający się w zasadniczej szkole zawodowej lub 

branżowej szkole I stopnia nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej lub 

nie ukończył szkoły, pracodawca, na wniosek młodocianego, może przedłużyć czas 

trwania nauki zawodu, nie więcej niż o 12 miesięcy, w celu  umożliwienia 

dokończenia nauki w szkole. 
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3. Uczeń klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia, który do 15 września danego roku 

nie dostarczy do szkoły, podpisanej z pracodawcą, kopii umowy o praktyczną naukę 

zawodu, zostaje skreślony z  listy uczniów szkoły. W uzasadnionych przypadkach 

uczeń może zmienić miejsce odbywania  praktycznej nauki zawodu. W przypadku 

zmiany uczeń ma obowiązek powiadomić o tym fakcie  opiekuna praktyk  

i wychowawcę, oraz dostarczyć w terminie nieprzekraczalnym 14 dni aktualną  

umowę o pracę. 

4. Niedostarczenie do szkoły aktualnej umowy o pracę w celu przygotowania 

zawodowego  w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez szkołę informacji  

o rozwiązaniu umowy  z pracownikiem młodocianym  jest podstawą do podjęcia przez 

dyrektora szkoły decyzji o skreśleniu z listy uczniów z powodu braku  możliwości 

realizowaniu programu nauczania praktycznej nauki zawodu. 

5. Realizacja zajęć praktycznych na terenie zakładów odbywa się pod opieką 

pracodawcy lub  wyznaczonego pracownika zakładu, który posiada odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe i  pedagogiczne. 

6. Oceny z zajęć praktycznych i oceny z zachowania wystawia pracodawca na 

przygotowanym zaświadczeniu na koniec każdego semestru (ocena śródroczna, ocena 

roczna). 

7. Uczeń, nie  później niż na 14 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej,  dostarcza wychowawcy zaświadczenie z  wystawioną oceną z zajęć 

praktycznych i o ceną z zachowania. 

8. W przypadku niedotrzymania ustalonego terminu i niedostarczenia zaświadczenia  

o ocenie  z zajęć  praktycznych do dnia klasyfikacyjnego posiedzenia rady 

pedagogicznej, uczeń zostaje  nieklasyfikowany z zajęć praktycznych za dany okres 

nauki. 

9. Uzyskanie pozytywnej oceny wystawionej przez pracodawcę jest warunkiem 

niezbędnym do  promocji ucznia będącego młodocianym pracownikiem do klasy 

programowo wyższej. 

10. Podstawową formą usprawiedliwienia nieobecności pracownika młodocianego na 

zajęciach szkolnych oraz zajęciach praktycznych jest zwolnienie lekarskie. 

11. Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godz. na dobę,  

a wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę. 

12. Uczniowie – pracownicy młodociani zdają po ukończeniu szkoły egzaminy 

czeladnicze lub egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. 
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13. Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia są kierowani przez szkołę do Ośrodka 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego na turnus dokształcania teoretycznego  

w zakresie danego zawodu. 

14. Szkoła ponosi koszty kształcenia pracowników młodocianych w oddziałach 

wielozawodowych z tytułu kształcenia w zakresie przedmiotów teoretycznych 

zawodowych realizowanych w Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 

a koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania pokrywa Uczeń. 

 

X. Obowiązki pracodawcy organizujących praktyczną naukę zawodu dla 

młodocianych pracowników 

1. Prowadzi szkolenia bhp, ppoż. (wstępne i stanowiskowe), które dokumentuje 

wymaganym zaświadczeniem. 

2.  Zapewnia i dopuszcza do pracy w ubraniu roboczym zgodnym z przepisami. 

3. Zapoznaje z programem praktycznej nauki zawodu. 

4. Systematycznie ocenia młodocianego pracownika po każdych zajęciach praktycznych 

lub po wykonaniu zadania. 

5. Dokonuje oceny śródrocznej i rocznej z osiągniętych przez młodocianego pracownika 

wyników szkolenia oraz dostarcza do opiekuna praktyk, wychowawcy nie później niż 

14 dni przed radą klasyfikacyjną. 

6. Informuje rodziców, opiekuna szkolenia praktycznego, wychowawcę o łamaniu przez 

ucznia przepisów bhp oraz regulaminu. 

 

XI.  Obowiązki młodocianego pracownika realizującego praktyczną naukę 

zawodu u pracodawcy 

1. Ubezpiecza się w szkole od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

2. Przestrzega obowiązujących w zakładzie, przepisów regulaminu oraz instrukcji. 

3. Systematycznie uczęszcza na zajęcia praktycznej nauki zawodu w odzieży roboczej, 

zgodnie z przepisami bhp. 

4. Usprawiedliwia nieobecności, przedstawiając zwolnienie lekarskie. 

5. Bezwzględnie stosuje się do wskazówek i poleceń pracodawcy. 

6. Utrzymuje stanowisko w należytym porządku i czystości, szanuje powierzony mu 

sprzęt, urządzenia i narzędzia. 

7. Nie opuszcza samowolnie stanowiska pracy. 
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8. Zapoznaje się z instrukcją obsługi, dotyczącą stanowiska, urządzenia oraz sprzętu  

i ściśle się do niej stosuje.  

9. Zgłasza pracodawcy każdy wypadek. 

10. Ponosi odpowiedzialność materialną za udowodnione zagubienie, uszkodzenie 

względnie zniszczenie powierzonego sprzętu, narzędzia. 

. 

XII.   Postanowienia końcowe 

 

1. Każdy uczeń ma obowiązek zapoznać się z powyższym regulaminem przed 

rozpoczęciem praktycznej nauki zawodu. 

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły. 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.12.2018 r. 

 

 

 

                              


