
  

REGULAMIN  

PRAKTYCZNEJ NAUKI 

ZAWODU 

 

 § 1. Regulamin praktyki zawodowej. 

1. Odbywanie praktyki zawodowej przez uczniów jest obowiązkowe. Podstawą przyjęcia 

ucznia na praktykę jest zawarcie umowy na piśmie między szkołą, a zakładem pracy  

w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r.  

w sprawie praktycznej nauki zawodu i Kodeks Pracy.  

2. Celem praktyk jest:  

1) pogłębienie wiadomości nabytych w szkole,  

2) doskonalenie umiejętności praktycznych na różnych stanowiskach pracy,  

3) wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole,  

4) doskonalenie umiejętności interpersonalnych,  

5) wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy,  

6) uczenie poszanowania mienia w miejscu odbywania praktyki.   

3. Uczniowie i rodzice są informowani najpóźniej we wrześniu danego roku szkolnego 

o terminach praktyki zawodowej.  

4. Młodzież i rodzice najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem praktyk mogą zgłaszać 

propozycje miejsc odbywania praktyki zawodowej.  

5. W przypadku uczniów z umowami stypendialnymi uczeń ma obowiązek odbycia praktyki 

zawodowej w przedsiębiorstwie, z którym ma umowę stypendialną. 

6. W pierwszej kolejności Szkoła wykorzystuje propozycje uczniów oraz ich rodziców  

a następnie kieruje do firm, z którymi współpracuje od lat lub, z którymi nawiązała 

współpracę.  

7. Uczeń lub jego rodzic zobowiązani są przekazać praktykodawcy wszelkie 

informacje dotyczące zdrowia ucznia, mające wpływ na jego bezpieczeństwo 

podczas przebywania w zakładzie przyjmującym na praktykę zawodową.  

W przypadku wskazania miejsca praktyk przez szkołę uczeń lub rodzic upoważnia 

szkołę do przekazania tych informacji praktykodawcy. 

8. Uczeń odbywa praktykę zawodową w dniach i w czasie, które określone są w umowie. 

Czas oraz termin praktyki wynika z planu nauczania. Realizacja praktyki zawodowej 

odbywa się na podstawie programu nauczania obowiązującego w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych w Ornontowicach.  

9. Skierowanym na praktykę uczniom zakład zapewnia:  

1) udostępnienie stanowisk szkoleniowych,  

2) wyznaczenie wykwalifikowanych opiekunów praktyki.  Opiekun jest zobowiązany do 

realizacji programu nauczania, dostosowując jego treść i formę do warunków 

panujących w miejscu praktyki,  

3) zapoznanie uczniów na pierwszych zajęciach z przepisami bhp oraz p.poż. 

obowiązującymi w miejscu praktyki i potwierdzenie odbytego przeszkolenia  

w dzienniczku praktyki,  

4) kontrolowanie przez opiekuna praktyki dzienniczka praktyk prowadzonego przez 

ucznia,   

5) zachowanie w toku praktyk zawodowych obowiązujących uczniów norm czasu pracy,  

6) kierownictwu szkoły możliwości wykonywania czynności związanych  

z nadzorem pedagogicznym nad przebiegiem praktyki.   



10. W czasie odbywania praktyki zawodowej uczniowie zobowiązani są do przestrzegania 

obowiązującego w miejscu praktyki porządku i regulaminu pracy. Ucznia obowiązują 

przepisy „ Kodeksu Pracy”.   

11. Uczeń odbywający praktykę zawodową zobowiązany jest posiadać aktualną książeczkę 

zdrowia, poddawać się badaniom lekarskim (jeśli takie są wymagania zakładu pracy).   

12. Każdy dzień nieobecności uczeń zobowiązany jest usprawiedliwić przedstawiając 

zaświadczenie lekarskie lub usprawiedliwienie rodziców. 

13. Uczeń zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia dzienniczka praktyk,  

w którym na bieżąco wypisuje pod kontrolą opiekuna tematykę zajęć, czynności 

wykonywane na praktyce.   

14. W ostatnim dniu praktyki zakładowy opiekun wystawia zaświadczenie o ukończeniu 

praktyki, wykorzystując do tego kartę oceny praktyki zawodowej.  

15. W okresie 7 dni od ukończenia praktyki zawodowej, uczeń zobowiązany jest przekazać 

dzienniczek praktyk z wpisaną oceną końcową wychowawcy klasy.    

16. Wychowawca klasy wpisuje ocenę do przedmiotu „Praktyka zawodowa”. 

17. Ocena niedostateczna z praktyki zawodowej lub niezaliczenie jej z innych powodów 

wiąże się z nieukończeniem nauki.   

18. W przypadku choroby lub innej sytuacji losowej uniemożliwiającej odbycie praktyki 

zawodowej w terminie ustalonym przez szkołę, uczeń może odbyć praktykę  

w terminie ustalonym z pracodawcą w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.   

19. Praktyka zawodowa jest bezpłatna.  

20. Kierownik szkolenia praktycznego zobowiązany jest:  

1) opracować i udostępnić zakładowi pracy programy praktyk zawodowych oraz 

uzgadniać ilość godzin i terminy odbywania praktyk zawodowych,  

2) współdziałać z kierownictwem zakładu pracy we wszystkich sprawach związanych  

z organizacją praktyk zawodowych.   

21. Umowa o praktykę zawodową może zostać rozwiązana przez każdą ze stron  

w przypadku nieprzestrzegania regulaminu praktyki zawodowej.  

  

§ 2. Regulamin zajęć praktycznych. 

1. Zajęcia praktyczne mogą odbywać się w:  

1) Szkole.  

2) Zakładzie pracy na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, 

zawartej pomiędzy młodocianym a pracodawcą.  

3) Zakładzie pracy, na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej pomiędzy 

dyrektorem szkoły a pracodawcą.   

2. Terminy i czas trwania zajęć praktycznych określa dyrektor szkoły w oparciu o ramowe 

plany nauczania.  

3. Zajęcia praktyczne realizowane przez młodocianego pracownika odbywają się na terenie 

zakładu pracy, z którym młodociany podpisał umową o praktyczna naukę zawodu.  

4. W przypadku młodocianych pracowników zajęcia praktyczne mogą być organizowane 

w ciągu całego roku szkolnego włącznie z okresem ferii zimowych i letnich.  

5. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznych uczniów w wieku do lat 16 nie może 

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

6. Zajęcia praktyczne młodocianych pracowników mogą być organizowane w systemie 

zmianowym, z tym, że w przypadku młodocianych pracowników w wieku poniżej 18 lat 

nie może przypadać to w porze nocnej.  

7. Celem zajęć praktycznych jest:   

1) Poznanie specyfiki pracy w zawodzie, w którym uczeń odbywa naukę.  

2) Wykształcenie umiejętności stosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku nauki 

w praktyce (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką).  

3) Zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z wybranym zawodem.  

4) Poznanie struktury i organizacji pracy przedsiębiorstw.  

5) Poznanie własnych możliwości na rynku pracy.  



6) Wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole oraz doskonalenie 

umiejętności interpersonalnych.  

7) Wyrobienie poczucia odpowiedzialności, za jakość pracy i poszanowanie mienia.  

8) Poznanie zakresu swojej wiedzy i umiejętności oraz kompetencji personalnych 

i społecznych.  

8. Czas i terminy odbywania się zajęć praktycznych uwzględnione są w rocznym planie 

organizacyjnym szkolny.  

9. W klasie, która po raz pierwszy rozpoczyna zajęcia praktyczne przeprowadzane 

są szkolenia z zakresu przepisów bhp obowiązujących podczas zajęć praktycznych.  

10. Organizatorem procesu dydaktyczno - wychowawczego w poszczególnych grupach 

w Szkole jest nauczyciel praktycznej nauki zawodu.  

11. Prawa i obowiązki nauczycieli praktycznej nauki zawodu określa Statut.  

12. Specyfika pracy nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu wymaga od nich:  

1) Przygotowania uczniów do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe lub egzaminu zawodowego.  

2) Przestrzegania przepisów dotyczących działalności szkoleniowej i nadzorowania 

wykonywanych przez uczniów prac zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

3) Odbywania zajęć zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem.  

4) Przeszkolenia uczniów z zakresu szczegółowych przepisów i zasad bhp.  

5) Zgłaszania zapotrzebowania na sprzęt, materiały i  urządzenia niezbędne 

do prawidłowej realizacji zajęć praktycznych.  

6) Zgłaszania wszystkich wypadków w trakcie zajęć praktycznych.  

13. Każde odbyte zajęcia powinny być odnotowane na bieżąco w dzienniku elektronicznym.  

14. Uczeń podczas zajęć praktycznych zobowiązany jest do:  

1) Aktywnego uczestnictwa w zajęciach praktycznych i brania czynnego udziału w innych 

zajęciach praktycznych o charakterze dydaktyczno – wychowawczym.  

2) Ścisłego przestrzegania przepisów BHP i p.poż. 

3) Posiadania odzieży roboczej.  

4) Punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć praktycznych. 

5) Nie opuszczania stanowiska pracy przed wyznaczoną godziną.  

6) Odnoszenia się z szacunkiem do nauczyciela/instruktora praktycznej nauki zawodu. 

7) Zachowania właściwej postawy uczniowskiej, kultury osobistej oraz kultury pracy 

i dbałości o powierzony sprzęt.  

8) Bezpiecznego zachowania podczas zajęć praktycznych. 

9) Natychmiastowego zgłaszania każdego wypadku swojemu przełożonemu.   

10) Natychmiastowego zgłaszania uszkodzenia maszyn, narzędzi i urządzeń.  

11) Bezwzględnego przestrzegania regulaminu zajęć praktycznych.  

12) Bezwzględnego stosowania się do wskazówek i poleceń nauczyciela/instruktora 

praktycznej nauki zawodu, któremu bezpośrednio podlega uczeń.  

13) Sumiennego wykonywania wyznaczonej przez nauczyciela pracy. 

14) Utrzymywania należytego porządku w miejscu pracy oraz w szatni i łaźni. 

15) Używania sprzętu, maszyn, urządzeń, przyrządów, narzędzi oraz narzędzi 

elektrycznych zgodnie z przeznaczeniem i wyłącznie za zgodą nauczyciela. 

16) Uporządkowania urządzeń, sprzętu, narzędzi i materiałów po zakończonych zajęciach 

praktycznych.  

17) Dostarczenia do wychowawcy klasy na 1 tydzień przed zakończeniem klasyfikacji 

śródrocznej lub rocznej proponowanej oceny z zachowania oraz oceny z zajęć 

praktycznych. Niedostarczenie powyższego dokumentu (najpóźniej 3 dni przed 

klasyfikacyjną radą pedagogiczną) skutkuje wystawieniem oceny nieklasyfikowany. 

Ocena nieklasyfikowany powoduje niepromowanie ucznia do następnej klasy lub 

nieukończenie przez niego szkoły. Na terenie zakładu pracy ocena śródroczna lub 

roczna młodocianego pracownika ustalana jest bezpośrednio przez 

właściciela/dyrektora zakładu pracy lub wyznaczonego przez niego pracownika 

15. Uczniom zabrania się:  

1) Opuszczania stanowiska pracy bez wiedzy i zgody nauczyciela/instruktora praktycznej 

nauki zawodu.  



2) Samowolnego uruchamiania i używania niepowierzonych uczniom narzędzi, maszyn i 

urządzeń.  

3) Spożywania posiłków w czasie innym niż ustalona przerwa.  

4) Używania urządzeń elektronicznych m.in. telefonów komórkowych, tabletów, radia. 

5) Stosowania niedozwolonych używek (alkohol, papierosy, e-papierosy, narkotyki, 

dopalacze). 

6) Stania i siedzenia na parapecie przy otwartym oknie oraz innych zachowań mających 

wpływ na bezpieczeństwo podczas zajęć praktycznych. 

16. Prawa ucznia podczas zajęć praktycznych  

1) Młodociany pracownik w czasie odbywania zajęć praktycznych ma prawo 

do zapoznania się z obowiązującym w przedsiębiorstwie regulaminem i zasadami pracy 

na poszczególnych stanowiskach oraz z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy.  

2) Młodociany pracownik/uczeń ma prawo do korzystania z zaplecza socjalnego w postaci 

pomieszczeń do przebrania się, mycia, przechowywania odzieży oraz spożywania 

posiłków.  

3) Młodociany pracownik/uczeń ma prawo do uzyskania informacji o proponowanej 

ocenie.  

4) Młodociany pracownik/uczeń ma prawo do właściwego traktowania i poszanowania 

godności osobistej, a także informowania szkoły o nieprawidłowościach wynikających 

z winy pracodawcy/Szkoły.  

17. Obowiązki instytucji realizujących praktyczną naukę zawodu  

1) Instytucje realizujące praktyczną naukę zawodu mają obowiązek zapoznać uczniów z:  

a) Zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach.  

b) Przepisami BHP i P.POŻ.  

c) Regulaminem i wymaganiami obowiązującymi w przedsiębiorstwie.  

d) Kryteriami oceniania i konsekwencjami niewywiązywania się z obowiązków lub 

łamania postanowień regulaminu zajęć praktycznych.  

2) Instytucje realizujące praktyczną naukę zawodu mają obowiązek zapewnić uczniom 

bieżącą opiekę wychowawczą, zawodową i merytoryczną oraz bezpieczeństwo, a także 

przygotować zaplecze socjalne w postaci pomieszczeń do przebierania, 

przechowywania odzieży, mycia i spożywania posiłków.  

3) Instytucje realizujące praktyczną naukę zawodu przyjmujący ucznia w celu 

przygotowania zawodowego powinny:  

a) Przydzielić młodocianym pracownikom/uczniom zadań wynikających z programu 

nauczania lub procesu produkcyjnego/szkoleniowego.  

b) Informować szkołę o wszelkich nieprawidłowościach i łamaniu regulaminu przez 

młodocianego pracownika/ucznia.  

c) Regularnie oceniać poczynania swoich podopiecznych.  

d) Na 1 tydzień przed zakończeniem klasyfikacji śródrocznej lub rocznej wystawić 

ocenę z zachowania oraz zajęć praktycznych, a następnie przekazać wypełnioną 

dokumentację osobiście lub za pośrednictwem ucznia wychowawcy klasy.  

4) Nad przebiegiem procesu edukacji w instytucjach realizujących praktyczną naukę 

zawodu sprawują wyznaczeni przez daną instytucję pracownicy lub nauczyciele 

praktycznej nauki zawodu. Wyznaczone osoby muszą posiadać odpowiednie 

przygotowanie zawodowe oraz uprawnienia pedagogiczne.  

18. Sytuacje szczególne zachodzące podczas zajęć praktycznych   

1) W przypadku dyscyplinarnego rozwiązania stosunku pracy z młodocianym 

pracownikiem szkoła automatycznie skreśli danego ucznia z listy uczniów.  

2) Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia odpowiadają materialnie za świadome szkody 

wyrządzone przez swoje dziecko podczas odbywania zajęć praktycznych.  

 

 

 


