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PRZEPISY OGÓLNE 

 

§1 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
 

1)   „szkołach”, rozumie się przez to Zasadniczą Szkołę Zawodową,  Technikum, Technikum 

Uzupełniające lub Szkołę Policealną wchodzące w skład Powiatowego zespołu nr 6 Szkół 

Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach, których plany nauczania zawierają 

praktyczną naukę zawodu; 

2)   „zakładach pracy”, rozumie się przez to przedsiębiorstwo, zakłady i instytucje państwowe 

oraz jednostki organizacyjne osób prawnych i fizycznych; 

3)   „warsztatach szkoleniowych”, rozumie się przez to wydzielone pomieszczenia zakładów 

pracy, przystosowane do prowadzenia nauki; 

4)   „stanowiskach szkoleniowych”, rozumie się przez to stanowisko pracy przystosowane do 

prowadzenia praktycznej nauki zawodu indywidualnie lub grupowo; 

5)   „uczniach”, rozumie się przez to uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej  

z wyjątkiem klas wielozawodowych; 

6)   „młodocianych”, rozumie się przez to tych młodocianych uczęszczających do Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej do klas wielozawodowych, dla młodzieży, z którymi zakład zawarł 

umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego; 

7)   „słuchaczach”, rozumie się przez to uczniów Technikum Uzupełniającego dla dorosłych  

i Szkoły Policealnej dla dorosłych; 

8)   „instruktorach zajęć praktycznych i praktyki zawodowej”, rozumie się przez to: 

a) pracowników zakładów pracy prowadzących bezpośrednio zajęcia praktyczne  

z uczniami, młodocianymi lub słuchaczami, dla których praca dydaktyczna  

i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie i jest wykonywana w tygodniowym 

wymiarze godzin nie mniejszym niż ustalony dla nauczycieli zawodu, w ramach 

obowiązującego tych pracowników tygodniowego czasu pracy, 

b) właścicieli i pracowników zakładów pracy prowadzących bezpośrednio zajęcia 

praktyczne z uczniami, młodocianymi lub słuchaczami, dla których praca dydaktyczna  

i wychowawcza nie stanowi podstawowego zajęcia i wykonywana jest w tygodniowym 

wymiarze godzin niższym niż ustalony dla nauczycieli zawodu, w ramach 

obowiązującego tych pracowników tygodniowego czasu pracy. 

9) „badaniach lekarskich”, rozumie się przez to badania lekarskie uczniów, którzy w trakcie 

praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych 

lub niebezpiecznych dla zdrowia, wykonywane przez lekarza medycyny pracy. 
 

 

CELE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU 
 

§2 

1. Praktyczna nauka zawodu może być organizowana jako zajęcia praktyczne i praktyki 

zawodowe. 

2. Celem zajęć praktycznych jest opanowanie przez uczniów, młodocianych oraz słuchaczy 

umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie. 
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3. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów i słuchaczy w celu zastosowania  

i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach 

pracy. 

4. Prowadzenie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w cyklu nauczania oraz rodzaje  

i zakres zdobywanych umiejętności określają ramowe plany nauczania. Programy 

praktycznej nauki zawodu są integralną częścią programów nauczania i uczestnictwo  

w nich uczniów/słuchaczy jest obowiązkowe. 

5. Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w zakładach pracy lub w Centrum Kształcenia 

Praktycznego w Oświęcimiu.  
 

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE MŁODOCIANYCH 
 

§ 3 

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

zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. 

2. Warunkiem przyjęcia młodocianego do Zasadniczej Szkoły Zawodowej jest kopia umowy 

zawartej między młodocianym, a zakładem pracy, w którym będzie on odbywał naukę 

zawodu. Ostatecznym terminem dostarczenia umowy o pracę w celu przygotowania 

zawodowego jest 30 września. Niedostarczenie w tym terminie umowy powoduje 

skreślenie z listy uczniów szkoły. 

3. Jeżeli w ciągu roku szkolnego zakład pracy rozwiąże umowę (bez względu na powody) 

     z młodocianym, jest on zobowiązany niezwłocznie powiadomić szkołę o tym fakcie. 

4. Młodociany, z którym została rozwiązana umowa o pracę, musi we własnym zakresie,  

w terminie dwóch tygodni zawrzeć umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego  

z innym zakładem pracy o tym samym profilu zawodowym umożliwiającym kontynuację 

nauki dotychczasowego zawodu.. Niedostarczenie nowej umowy w wyżej podanym 

terminie powoduje skreślenie go z listy uczniów szkoły. 

5. Młodociany zobowiązany jest prowadzić rzetelnie i na bieżąco dzienniczek praktycznej 

nauki zawodu, wypełniając realizację programu zajęć praktycznych. 

6.  Klasyfikacyjną ocenę półroczną i roczną z zajęć praktycznych wystawia kierownik 

szkolenia praktycznego na podstawie zaświadczenia o ocenie półrocznej, czy rocznej 

wystawionej przez instruktora praktycznej nauki zawodu lub właściciela zakładu pracy 

młodocianego. Zaświadczenie wystawiane jest na szkolnym druku, dostarczone przez 

ucznia do kierownika szkolenia praktycznego w terminie do tygodnia przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Instruktor praktycznej nauki zawodu 

wystawia również ocenę zachowania młodocianego na zajęciach praktycznych, która jest 

uwzględniana przez wychowawcę w klasyfikacyjnej ocenie półrocznej  i rocznej 

zachowania zgodnie z Regulaminem oceniania zachowania uczniów Liceum 

Ogólnokształcącego, Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Powiatowym 

Zespole nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina  

w Brzeszczach – zał. nr 3 do Statutu.  

7. Czas pracy, prawa i obowiązki młodocianego określa Kodeks Pracy  i Rozporządzenie 

MENiS w sprawie praktycznej nauki zawodu z dnia 1 lipca 2002 r z późn. zmianami. 
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DOKSZTAŁCANIE MŁODOCIANYCH W ZAKRESIE TEORETYCZNYCH 

PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH 
 

§ 4 

1. Uczniowie klas wielozawodowych uczą się w szkole teoretycznych przedmiotów 

ogólnokształcących.  

2. Uczniowie, którzy nie mogą odbyć kształcenia teoretycznego w szkole w zakresie 

przedmiotów zawodowych są kierowani przez szkołę na 4 tygodniowe kursy do 

uprawnionych ośrodków dokształcania zawodowego. Koszt dojazdu i wyżywienia 

pokrywa młodociany. 
 

 

OBOWIĄZKI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DOTYCZĄCE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH  
 

§ 5 

1. Uczniowie/słuchacze skierowani przez szkołę na zajęcia praktyczne do Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu  lub KWK „Brzeszcze – Silesia” w Brzeszczach 

podlegają przepisom regulaminowym szkoły, jednocześnie mają obowiązek 

podporządkowania się przepisom organizacyjno – porządkowym obowiązującym w CKP 

odpowiednio, w KWK „Brzeszcze-Silesia”. 

2. Przed rokiem / semestrem, w którym uczeń / słuchacz będzie odbywał zajęcia praktyczne, 

jest on kierowany przez szkołę na badania lekarskie w celu określenia braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kontynuowania nauki. Obowiązkiem ucznia / słuchacza 

jest wykonanie tych badań i dostarczenie stosownego aktualnego zaświadczenia 

lekarskiego w terminie umożliwiającym rozpoczęcie zajęć praktycznych. W przypadku 

niedopełnienia tego obowiązku uczeń / słuchacz jest skreślany z listy uczniów / słuchaczy 

szkoły. 

3. Do obowiązków uczniów/słuchaczy na zajęciach praktycznych w szczególności należy: 

1) zachować dyscyplinę: punktualnie rozpoczynać zajęcia, nie opuszczać zajęć, poprawnie 

zachowywać się w środowisku pracy, dostosować się do ustalonego  

w zakładzie/ośrodku szkoleniowym trybu zajęć, wykonywać zalecaną przez 

instruktora nauki zawodu pracę, słuchać jego objaśnień i wskazówek, nie opuszczać 

stanowisk roboczych bez wiedzy instruktora, nie przebywać w miejscach 

niedozwolonych; 

2)  przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych, 

regulaminu obowiązującego w zakładzie pracy, zasad czystości i higieny osobistej, 

dbać o czystość ubrań roboczych i swój wygląd zewnętrzny, przestrzegać właściwego 

ubioru z obowiązującymi przepisami w danym zawodzie. Ucznia/słuchacza 

obowiązuje zakaz noszenia kolczyków i bransoletek na zajęciach praktycznych; 

3) szanować mienie zakładu, dbać o sprzęt i narzędzia, zachować porządek  

w pomieszczeniach socjalnych, szafkach i sanitariatach, po zakończeniu pracy 

dokładnie sprzątać stanowisko robocze, oczyścić narzędzia i umieścić je w miejscu 

wyznaczonym przez instruktora zawodu; 

4)    prowadzić zeszyt do zajęć praktycznych; 
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5) za zaginięcie, przywłaszczenie, uszkodzenie, zniszczenie narzędzi, materiałów, 

urządzeń lub innego mienia zakładu pracy z winy ucznia, ponosi on i jego rodzice lub 

opiekunowie całkowitą odpowiedzialność materialną. Słuchacz szkoły dla dorosłych 

odpowiada ponosi osobiście całkowitą odpowiedzialność materialną;   

6) uczniowie/słuchacze odbywający zajęcia praktyczne muszą odpowiednio wcześniej  

ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczają się za 

pośrednictwem szkoły lub indywidualnie, wówczas w szkole przedstawiają kserokopię 

polisy ubezpieczeniowej; 

7)  zgłaszanie się na obowiązkowe badania lekarskie w terminach wyznaczonych przez 

szkołę. 

3. Zasady zwolnień słuchaczy z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu określa  

zał. nr 2 do Statutu PZ6SZiO w Brzeszczach – Wewnątrzszkolny System Oceniania 

słuchaczy Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego. 

4. Czas pracy, prawa i obowiązki ucznia/słuchacza realizującego praktyczną naukę zawodu 

określa Kodeks Pracy  i rozporządzenie MENiS w sprawie praktycznej nauki zawodu  

z dnia 1 lipca 2002 r z póżn. zm..  
 

 

ORGANIZACJA  PRAKTYK ZAWODOWYCH 
 

§ 6 

1. Praktyki zawodowe organizowane u pracodawców są prowadzone pod kierunkiem 

opiekunów praktyk zawodowych, którymi mogą być pracodawcy lub wyznaczeni przez 

nich pracownicy. 

2. Przed rokiem / semestrem, w którym uczeń / słuchacz będzie odbywał praktykę 

zawodową, jest on kierowany przez szkołę na badania lekarskie w celu określenia braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kontynuowania nauki. Obowiązkiem ucznia / słuchacza 

jest wykonanie tych badań i dostarczenie stosownego aktualnego zaświadczenia 

lekarskiego w terminie umożliwiającym rozpoczęcie praktyki zawodowej. W przypadku 

niedopełnienia tego obowiązku uczeń / słuchacz jest skreślany z listy uczniów / słuchaczy 

szkoły. 

3. Opiekun praktyk zawodowych ma obowiązek: 

1) zapoznać praktykantów z obowiązującym w miejscu odbywania praktyk regulaminem, 

2) zapoznać praktykantów z wymaganiami i oczekiwaniami opiekuna praktyk, 

3) zapoznać praktykantów z zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach, 

4) przeszkolić w zakresie obsługi urządzeń znajdujących się w miejscu odbywania 

praktyk, 

5) skierować praktykantów na odpowiednie stanowiska pracy, 

6)  

7) zabezpieczyć bieżącą opiekę wychowawczą, zawodową i medyczną, 

8) kontrolować dzienniczki praktyk i uzupełniać je o uwagi, opinie i spostrzeżenia, 

9) zapoznać praktykantów z kryteriami oceniania i sankcjami wynikającymi z nie 

wywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk, 

10) poinformować szkolę o szczególnych zmianach dotyczących zakresu obowiązków, 

czasu trwania praktyki itd., 

11)  

12) 
praktykancie 
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13) zwrócić praktykantowi dzienniczek wraz z ocena, uzasadnieniem i opinią w ostatnim 

dniu trwania praktyk lub w innym podanym wcześniej do wiadomości ucznia terminie. 

3.  Uczeń/słuchacz ma obowiązek być przygotowany do odbycia praktyki zawodowej 

poprzez: 

1) zapoznanie się z informacjami przekazanymi przez kierownika szkolenia praktycznego 

na spotkaniu organizacyjnym przed rozpoczęciem praktyki zawodowej, 

2)  

3)  zawodowych”, 

4) iu stroju roboczego. 

4.   Uczeń/słuchacz ma obowiązek do zachowania dyscypliny, przez co rozumie się: 

1) właściwą postawę i kulturę osobistą (zgodnie z zasadami savoir vivre), 

2) wygląd, 

3) właściwy ubiór, 

4) kończenie zajęć 

5) nie opuszczanie stanowiska pracy przed wyznaczoną godziną, 

6) dostosowanie się do ustalonego harmonogramu dnia, 

7) rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez opiekuna, 

8)  zakładu pracy, 

9) systematyczne odnotowywanie toku zajęć w dzienniczkach praktyk zawodowych 

(jeżeli to niemożliwe, to odnotowywanie po skończonych zajęciach, żenia 

wszelkich starań, aby dzienniczek wypełniany był estetycznie i starannie, 

10)   opiekunowi praktyk do kontroli, 

11) uzyskanie pozytywnej oceny wystawionej przez opiekuna praktyki, wpisanej do 

dzienniczka praktyk zawodowych, 

12) przekazanie uzupełnionego dzienniczka praktyk zawodowych do kierownika 

szkolenia praktycznego. 

5. Nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona. Podstawą do usprawiedliwienia 

nieobecności jest: 

 1) zwolnienie lekarskie przedstawione opiekunowi praktyk,  

2) ączenie do dziennika praktyk zwolnienia lekarskiego, 

3) ść nieusprawiedliwiona powoduje niezaliczenie praktyki zawodowej. 

6. Uczeń/słuchacz w terminie do 1 tygodnia  po zakończeniu praktyki zawodowej, ale nie 

później niż do 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej ma 

obowiązek dostarczyć dokumentację (dzienniczek praktyki zawodowej z oceną) do 

kierownika szkolenia praktycznego.    
 

§ 7 
 

W czasie odbywania praktyki zawodowej uczeń/słuchacz ma prawo do: 

1) obowiązującym w miejscu odbywania praktyki regulaminem i 

zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach, 

2) czekiwaniami opiekuna praktyk, 

3) ń wynikających z programu praktyk, 

4) zapoznania z kryteriami oceniania, 

5) informowania szkoły o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu 

obowiązków, czasu trwania praktyki itd. 
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6)  sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków i 

łamania 

postanowień regulaminu praktyk, 

8) uzyskania wpisu i odbioru dzienniczka praktyk w ostatnim dniu ich trwania, 

9) właściwego traktowania i poszanowania godności osobistej. 

 

§ 8 

 

Regulamin praktycznej nauki zawodu został zatwierdzony przez Radę Szkoły uchwałą nr 42  

z dnia 24 listopada 2010 r. 

 


