
REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz. 59 i 949)
Rozporządzenie MEN z dnia 31.08.2017r. w prawie praktycznej nauki zawodu ( Dz. U. poz. 
1644)
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr. 256, poz. 2572
z późn. zm.)
Rozporządzenie MEN z 15.12.2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244 
poz.1626 z późn. zm.)
Kodeks pracy

RODZIAŁ I Postanowienia ogólne

§1

1. Praktyczna nauka zawodu uczniów organizowana jest przez szkołę.
2. Praktyczna nauka zawodu młodocianych organizowana jest przez pracodawcę, który 

zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. 
3. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest:
1) w formie zajęć praktycznych, 
2) w formie praktyk zawodowych.

ROZDZIAŁ II Postanowienia szczegółowe

                                                §2

1.   Zajęcia praktyczne mogą odbywać się u pracodawców, na zasadach dualnego systemu 
      kształcenia, na podstawie:
1) umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej pomiędzy młodocianym 

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

a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu. 
1. 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  pracodawców  na 
zasadach dualnego systemu kształcenia – również w celu zastosowania i pogłębienia 
zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. 

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

3. W  przypadkach  uzasadnionych  specyfiką  danego  zawodu,  zajęcia  praktyczne 
odbywane  u  pracodawców  na  zasadach  dualnego  systemu  kształcenia  mogą  być 
organizowane także w okresie ferii letnich.



§3

1. Praktyki  zawodowe organizuje  się  dla  uczniów w celu  zastosowania i  pogłębienia 
zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

2. Praktyki zawodowe uczniów mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, 
w tym również w okresie ferii letnich.

§4

1. W  przypadku  organizowania  praktyk  zawodowych  lub  zajęć  praktycznych 
odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia  w okresie 
ferii  letnich,  odpowiedniemu  skróceniu  ulega  czas  trwania  zajęć  dydaktyczno-
wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki lub zajęcia.

2. Szczegółowy  zakres  wiadomości  i  umiejętności  nabywanych  przez  uczniów  na 
zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć

      i praktyk określa program nauczania dla danego zawodu dopuszczony do użytku 
      w szkole.
3. Dobowy wymiar godzin praktycznej nauki zawodu uczniów w wieku do lat 16 nie 

może przekraczać 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat 8 godzin.
4. 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 zajęć edukacyjnych, określonych w ramowym planie nauczania.

5. Praktyczna nauka zawodu może być organizowana w systemie zmianowym, z tym że 
w  przypadku uczniów w wieku poniżej 18 lat nie może odbywać się w porze nocnej.

6. Praktyczna nauka zawodu na statkach morskich i śródlądowych może być realizowana 
poprzez pełnienie wacht.

7. Praktyczna nauka zawodu uczniów i młodocianych jest  prowadzona indywidualnie 
lub w grupach.

8. Podziału  uczniów  lub  młodocianych  na  grupy  dokonuje  odpowiednio  kierownik 
szkolenia  praktycznego  lub  podmiot  przyjmujący  uczniów  lub  młodocianych  na 
praktyczną naukę zawodu.

§5

1. Prawa uczniów. Uczeń ma prawo do:

1) korzystania  ze  stanowisk  szkoleniowych  wyposażonych  w  niezbędne  urządzenia, 
sprzęt, narzędzia,  materiały i dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania 
bezpieczeństwa i  higieny pracy,

2) korzystania  ze środków ochrony indywidualnej  oraz  środków higieny osobistej,  a 
także  odzieży  i  obuwia  roboczego  przysługujących  pracownikom  na  danym 
stanowisku pracy,

3) korzystania  z  pomieszczeń  do  przechowywania  odzieży  i  obuwia  roboczego  oraz 
środków ochrony indywidualnej,

4) korzystania z  urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalnych,
5) nieodpłatnych posiłków profilaktycznych i napojów przysługujących pracownikom na 

danym stanowisku pracy, zgodnie z przepisami w sprawie profilaktycznych posiłków
i napojów,

6) odbywania praktycznej nauki zawodu w granicach obowiązującego ich czasu pracy. 



§6

1.  Obowiązki uczniów. Uczeń ma obowiązek:

1) przestrzegania  organizacji  pracy,  regulaminu  pracy,  w  szczególności  w  zakresie 
porządku  i dyscypliny pracy oraz przepisów i  zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) odnoszenia  się  z  szacunkiem do  przełożonych  i  przestrzegania  zasad  koleżeńskiej 
współpracy,

3) systematycznego uczęszczania na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe,
4) noszenia w czasie pracy odzieży ochronnej właściwej dla wykonywanego zawodu,  
5) prowadzenia na bieżąco dzienniczka praktycznej nauki zawodu,
6) przedkładania dzienniczka instruktorowi lub opiekunowi w celu bieżącej oceny, 
7) pozostawienia  dzienniczka  w  zakładzie  pracy  i  udostępnienia  go  w  razie  kontroli 

kierownikowi szkolenia praktycznego
8) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach praktycznych oraz praktyce zawodowej,
9) terminowego dostarczania do szkoły ocen z odbytej praktycznej nauki zawodu,
10) odbywania  praktycznej  nauki  zawodu zgodnie  z  zawartą  umową,  uczeń  nie  może 

zmienić miejsca realizacji praktycznej nauki zawodu bez uzgodnienia tego
      z kierownikiem szkolenia praktycznego, zmiana miejsca jest możliwa tylko 
      w szczególnych wypadkach.

§7
1. Obowiązki szkoły:

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.

§8

1. Obowiązki podmiotu przyjmującego uczniów lub młodocianych na praktyczną naukę  
    zawodu:

1) zapewnia warunki materialne do realizacji praktycznej nauki zawodu,
2) wyznacza  odpowiednio  nauczycieli,  instruktorów  praktycznej  nauki  zawodu  oraz 

opiekunów praktyk zawodowych,
3) zapoznaje uczniów lub młodocianych z organizacją pracy, regulaminem pracy oraz
      z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
4) nadzoruje przebieg praktycznej nauki zawodu,
5) sporządza  w  razie  wypadku  podczas  praktycznej  nauki  zawodu,  dokumentację 

powypadkową,
6) współpracuje ze szkołą,
7) powiadamia szkołę o naruszeniu przez ucznia lub młodocianego regulaminu pracy.



ROZDZIAŁ III Ocenianie i klasyfikowanie uczniów

§9

1.  Śródroczną i roczną ocenę z praktycznej nauki zawodu ustala kierownik szkolenia     
     praktycznego, uwzględniając oceny bieżące oraz ocenę końcową wpisane do  
     uczniowskiego dzienniczka praktycznej nauki zawodu przez odpowiednio nauczycieli,
     instruktorów praktycznej nauki zawodu lub opiekuna praktyk.
2.  Ocena z zajęć praktycznych powinna być dostarczona kierownikowi szkolenia    
     praktycznego co najmniej na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady    
     pedagogicznej, ocena z praktyki zawodowej powinna być dostarczona w ciągu    
     tygodnia od zakończenia praktyki.
3.  Uczniowi nieklasyfikowanemu z praktycznej nauki zawodu z powodu 
     usprawiedliwionej nieobecności szkoła umożliwia zaliczenie tych zajęć w terminie    
     uzgodnionym z podmiotem przyjmującym ucznia na praktyczną naukę zawodu i 
     ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjne.

ROZDZIAŁ IV Postanowienia końcowe

§10

1. Wszystkie  sporne  sprawy  nieuregulowane  poniższym  regulaminem  rozstrzyga 
Dyrektor szkoły.


