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1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

 Praktyczna nauka zawodu uczniów organizowana jest przez szkołę na podstawie 
rozporządzenia MEN i S w sprawie praktycznej nauki zawodu. 

  

§ 2 

1.       Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych i praktyk 
zawodowych.  

 2.      Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej  
i Technikum oraz słuchaczy Technikum dla dorosłych w celu opanowania przez nich 
umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie. Zajęcia 
praktyczne odbywają się u podmiotów przyjmujących uczniów na podstawie umowy. 

 3. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów Technikum i technikum Uzupełniającego 
w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności w rzeczywistych 
warunkach pracy na podstawie umowy z podmiotem przyjmującym uczniów. 

 4. Podmiot przyjmujący uczniów na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe zapewnia 
środki dydaktyczne oraz zapewnia warunki bhp i spełnia inne wymagania zgodnie  
z Rozporządzeniem MENiS w sprawie praktycznej nauki zawodu.  

 5. Praktyki zawodowe uczniów technikum i Technikum Uzupełniającego mogą być 
organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również w okresie ferii letnich. W 
przypadku zorganizowania praktyk zawodowych w czasie ferii letnich odpowiedniemu 
skróceniu ulega czas zajęć dydaktycznych dla uczniów odbywających 4 – tygodniowe 
praktyki. 

 6. Szczegółowe terminy praktyk zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół ustala na dany rok 
szkolny kierownik szkolenia praktycznego. 

 7. 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. 

 8. Szkoła kieruje uczniów do zakładów szkoleniowych na podstawie umowy między szkołą  
a zakładem pracy. 

9. Terminy odbywania praktyk  będą konsultowane z przedstawicielami zakładów pracy         
( Cech Rzemiosł Różnych, CKP itp.) 
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§ 3 

 1. Praktyczna nauka zawodu dla wszystkich typów szkół odbywa się w zakładach 
szkoleniowych.  

2. Szkoła kierując uczniów na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe nadzoruje realizację 
programu nauczania i praktyk zawodowych. 

 3. Środki finansowe umożliwiające uczniom odbycie praktycznej nauki zawodu poza szkołą 
zapewnia organ prowadzący szkołę. 

 4. Pracę dydaktyczno – wychowawczą w zakresie praktycznej nauki zawodu prowadzą 
nauczyciele praktycznej nauki zawodu lub instruktorzy praktycznej nauki zawodu, 
odpowiadając za jej poziom i wyniki. 

 5. Jednostka zajęć praktycznych trwa 55 minut. W czasie zajęć praktycznych organizuje się 
20 – 30 minutową przerwę w zależności od ilości godzin. 

 6. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów w wieku do lat 16 nie 
może przekroczyć 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat – 8 godzin. 

 7. Ocenę z zajęć praktycznych ustala się dwa razy do roku (śródroczna i końcowa), którą 
wystawia pracodawca na podstawie dzienniczka zajęć praktycznych (wzór dzienniczka 
zał. nr 1). 

 8. Praktyki zawodowe kończą się wystawieniem oceny przez pracodawcę. Zaliczenie ich jest 
warunkiem otrzymania promocji do klasy programowo wyższej. 

  9. Końcowa ocena z praktycznej nauki zawodu może być zweryfikowana przez kierownika 
szkolenia praktycznego. 

 10. Do procedury odwołania się  od oceny z praktycznej nauki zawodu stosuje się zasady 
wewnątrzszkolnego oceniania dotyczące  oceny klasyfikacyjnej. 

 11.Rodzic jest materialnie odpowiedzialny za dokonanie przez ucznia zniszczenia z mocy 
odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego o czynach niedozwolonych. 

 12.Szkoła przygotowuje uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Technikum i Technikum 
Uzupełniającego do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego organizowanego przez 
Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie w powołanych ośrodkach 
egzaminacyjnych. 

 13. Szkoła organizuje dla uczniów dodatkowe zajęcia w formach pozaszkolnych, np. kursy 
lub szkolenia, w wyniku których uczniowie uzyskają dodatkowe uprawnienia lub 
umiejętności zawodowe. 
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2. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

  

§ 4 

1. Obowiązkowi odbywania praktycznej nauki zawodu podlegają uczniowie zgodnie  
z obowiązującymi programami nauczania. 

2. Uczniowie są zobowiązani: 

 1)      Systematycznie przychodzić na zajęcia praktyczne i aktywnie w nich uczestniczyć. 

2)      Odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i pracowników, okazywać grzeczność  
i uprzejmość koleżankom i kolegom. 

3)      W czasie zajęć nosić odpowiednie ubranie robocze zgodnie z przepisami bhp, stosować 
odzież ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej zgodnie z ich przeznaczeniem. 

4)      Znać i dokładnie przestrzegać przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych 
obowiązujących w pracowniach szkolnych, fakt przeszkolenia odnotować w zeszytach 
zajęć praktycznych. 

5)      Dbać o czystość osobistą i swój wygląd osobisty. Utrzymywać stale w porządku  
i czystości przydzielone stanowisko pracy i narzędzia. 

6)      Starannie i dokładnie prowadzić zeszyt zajęć praktycznych. 

7)      Stosować się ściśle do ustalonego początku przerw i końca zajęć, które ogłasza 
nauczyciel. 

8)      Szanować i chronić przed uszkodzeniem narzędzia, sprzęt warsztatowy i szkolny oraz 
własne rzeczy i kolegów. 

9)      Zgłosić natychmiast nauczycielowi fakt zniszczenia, uszkodzenia narzędzia 
lub wykonywanego przedmiotu. 

10)   Pokrywać równowartość narzędzi i innych przedmiotów zagubionych, uszkodzonych 
lub rozmyślnie zniszczonych. 

11)   Po zakończeniu pracy sprzątać dokładnie swoje stanowisko pracy. 

12)   Odbywając zajęcia lub praktykę w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym znać i 
dokładnie przestrzegać obowiązujących tam przepisów bhp oraz przepisów 
przeciwpożarowych. 

13)   Podczas zajęć nie odchodzić od wyznaczonego stanowiska oraz  nie wychodzić z sali 
warsztatowej bez zgody nauczyciela. 
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14)   Nie dokonywać napraw maszyn, instalacji elektrycznej i innych urządzeń bez zgody 
nauczyciela. 

15)   Nie przynosić na zajęcia warsztatowe przedmiotów wartościowych i większej ilości 
pieniędzy. 

  

§ 5 

  1. Uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu i praktyki zawodowe są przeszkoleni  
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 2. Uczeń zobowiązany jest: 

1)      Znać i przestrzegać przepisy bhp obowiązujące na danym stanowisku pracy 
oraz przy wykonywaniu określonego zadania. 

2)      Uważnie słuchać i stosować się do wskazówek i zaleceń udzielanych przez 
nauczyciela podczas instruktażu wstępnego, bieżącego i końcowego. 

3)      Przy pracy na poszczególnych stanowiskach należy mieć odzież i sprzęt ochrony 
osobistej przewidziany regulaminem oraz wymogami wynikającymi z charakteru 
określonej pracy. 

4)      Przed przystąpieniem do pracy na maszynach lub innych stanowiskach pracy uczeń 
obowiązany jest dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi danego stanowiska pracy. 

5)      Zwracać uwagę na wywieszone napisy ostrzegawcze w salach i na terenie warsztatów  
i ściśle się do nich stosować. 

6)      W razie uszkodzenia sprzętu ochronnego zgłosić to natychmiast nauczycielowi. 

7)      Uruchamiać urządzenia i maszyny tylko na polecenie nauczyciela. 

8)      Zabezpieczyć włosy nakryciami głowy przed możliwością ich wkręcenia w wirujące 
części maszyn lub innych urządzeń technicznych. 

9)      Utrzymywać w należytym porządku i bezpiecznym stanie przejścia na salach 
warsztatowych i na poszczególnych stanowiskach pracy. 

10)   Utrzymywać prawidłową postawę sylwetki wg wskazówek nauczyciela. 

11)   Każdy zaistniały podczas zajęć wypadek zgłaszać nauczycielowi. 

12)   Nie rozpoczynać i wykonywać prac, których nie zlecił nauczyciel. 

13)   Nie pracować przy maszynie lub urządzeniu, do którego ucznia nie wyznaczono. 
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14)   Nie pracować przy maszynie lub innym urządzeniu technicznym nie mającym osłon 
lub innych zabezpieczeń. 

15)   Nie używać uszkodzonych narzędzi i przyrządów mogących grozić wypadkiem. 

16)   Nie wchodzić do działów, w których uczeń nie jest zatrudniony. 

17)   Podczas ruchu maszyny lub innego urządzenia technicznego nie zdejmować, 
zakładać, poprawiać osłon. 

18)   Narzędzia i urządzenia pracy   należy używać  zgodnie z zasadami bhp. 

19)   Urządzeń elektrycznych nie wolno używać  bez zezwolenia nauczyciela. 

  

§ 6 

 1.    W pracowniach, w których odbywają się zajęcia, musi  być wywieszony w widocznym  
i łatwo dostępnym miejscu regulamin porządkowy, określający ogólne zasady zachowania się 
oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 2. Organizacja pracowni szkolnych, pracowni ćwiczeń praktycznych, pracowni symulacyjnej 
dla realizacji zajęć praktycznych: 

 1)      ZADANIA SZKOLNEJ PRACOWNI: 

a.       Szkolne pracownie ćwiczeń praktycznych służą do: 

a)  realizacji programu nauczania; 

b)  działalności pozalekcyjnej w ramach kółek zainteresowań tylko pod nadzorem 
nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

2)      ORGANIZACJA PRACOWNI: 

a.       Nadzór nad pracowniami sprawuje v-ce dyrektor szkoły, który: 

a)      powołuje opiekunów pracowni (z nauczycieli poszczególnych grup 
zawodowych) w ramach przydziału czynności; 

b)      zapewnia w miarę możliwości pomieszczenia i jego wyposażenie, 
warunkujące prawidłową realizację programu nauczania i bezpieczeństwa 
pracy. 

3)      ZADANIA OPIEKUNA SZKOLNEJ PRACOWNI: 

1. Pracownią administruje opiekun pracowni który: 
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a)      sporządza i aktualizuje projekt regulaminu pracowni, który zatwierdza 
kierownik szkolenia praktycznego, 

b)      zapoznaje z regulaminem nauczycieli prowadzących zajęcia (zgodnie  
z harmonogramem zajęć dydaktycznych) na posiedzeniu komisji 
przedmiotów zawodowych, 

c)      dba o prawidłowe funkcjonowanie i organizację stanowisk w pracowni, 

d)      składa propozycje kierunku rozwoju pracowni wspólnie z nauczycielami 
poszczególnych grup zawodowych, 

e)      nadzoruje przestrzeganie przez uczniów przepisów bhp , oraz racjonalnego  
i właściwego wykorzystania sprzętu znajdującego się w pracowni, 

f)        zgłasza do sekretariatu potrzebę naprawy sprzętu – ( w odniesieniu do 
drobnego sprzętu dostarcza go do sekretariatu),  

g)      po zakończeniu roku szkolnego składa do dyrektora szkoły propozycje na 
piśmie zdjęcia ze stanu pracowni sprzętu zużytego . 

§ 7 

  

ZADANIA NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 
W PRACOWNI 

 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczne w pracowni: 

   1)  zapoznaje uczniów z regulaminem pracowni (uczeń  potwierdza znajomość jego 
przepisów czytelnym podpisem w dzienniku); 

2)      każdorazowo potwierdza prowadzenie zajęć z użyciem sprzętu (w każdej pracowni  
znajduje się zeszyt w którym  nauczyciel stwierdza  w jakim stanie zastaje sprzęt  
i w jakim stanie opuszcza pracownie); 

3)      zapewnia właściwą organizację stanowisk w pracowni; 

4)      nadzoruje przestrzeganie przez uczniów przepisów bhp oraz właściwego 
wykorzystywania urządzeń według instrukcji obsługi i jego przeznaczenia; 

5)      za sprzęt zepsuty na zajęciach odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia;               

6)      odpowiada za pracownię w czasie prowadzenia zajęć dydaktycznych; 

7)      zgłasza opiekunowi pracowni wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania pracowni; 

8)      posiada aktualne książeczki zdrowia i zaświadczenia ze stacji sanitarno-
epidemiologicznej uczniów (w pracowni gastronomicznej). 
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§ 8 

OBOWIĄZKI I PRAWA UCZNIA PRZEBYWAJACEGO W PRACOWNI 

1. Uczeń ma prawo: 

 1)      korzystać z pracowni tylko na zajęciach i pod nadzorem nauczyciela, 

2)      korzystać ze sprzętu i urządzeń w granicach określonych przez nauczyciela, 

3)      oczekiwać pomocy od nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

  2. Uczeń ma obowiązek: 

 1)      zapoznać się z regulaminem pracowni; 

2)      przed przystąpieniem do pracy sprawdzić sprawność sprzętu, na którym będzie 
pracował (o zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela 
prowadzącego zajęcia); 

3)      użytkować sprzęt i urządzenia według instrukcji obsługi, zgodnie z zasadami bhp  
i jego przeznaczeniem; 

4)      wykonywać ćwiczenia zgodnie z zasadami higieny i bezpieczeństwa pracy; 

5)       dostosować się do poleceń nauczyciela prowadzącego zajęcia; 

6)      dbać o porządek na stanowisku pracy; 

7)      po zakończeniu zajęć uporządkować swoje stanowisko pracy; 

8)      uczniowie Technikum – technik hotelarstwa mają obowiązek posiadać aktualne 
książeczki zdrowia; 

9)      zgłosić nauczycielowi zauważone usterki i uszkodzenia sprzętu. 

3. Uczniowie Technikum– technik hotelarstwa  posiadają przed rozpoczęciem zajęć: 

 1)      odpowiedni strój ochronny (biały fartuch z rękawami, biały czepek lub furażerkę, 
obuwie z podeszwą antypoślizgową); 

2)      woreczek czystości (ręcznik, ścierkę, łapki, szczoteczkę do paznokci, mydło); 

3)      środki czystości ( płyn do mycia naczyń); 

4)      surowce wyznaczone przez nauczyciela do wykonania ćwiczenia. 

   

§ 9 
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PROCEDURA SPRAWOWANIA NADZORU NAD PRAKTYCZNĄ NAUKĄ 

 ZAWODU W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ  

1.      Praktyczna nauka zawodu jest integralną częścią procesu kształcenia w danym 
zawodzie. 

2.      Uczeń może być przyjęty do Zasadniczej Szkoły Zawodowej pod warunkiem 
zawarcia przez rodzica lub prawnego opiekuna umowy o praktyczną naukę zawodu  
z pracodawcą w danym zawodzie, którą weryfikuje kierownik praktycznej nauki 
zawodu. 

3.      Umowa jest zawierana na czas trwania nauki w szkole zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

4.      Kierownik praktycznej nauki zawodu, co najmniej raz w semestrze odwiedza 
osobiście pracodawcę w celu uzyskania informacji dotyczącej ucznia odbywającego 
szkolenie w danym zakładzie. 

5.      Wszelkie uwagi ze strony osoby kierującej zajęciami praktycznej nauki zawodu oraz 
pracodawcy są dokumentowane protokołem kontroli zajęć praktycznych. 

6.      W razie konieczności wypowiedzenia młodocianemu umowy o pracę w celu 
przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu, pracodawca 
powiadamia rodziców młodocianego lub jego prawnego opiekuna oraz szkołę. 

7 .  W przypadku zamiaru zmiany miejsca praktyki uczeń ma obowiązek niezwłocznie 
powiadomić o tym  kierownika  praktycznej nauki zawodu oraz wychowawcę klasy i 
dostarczyć aktualną umowę z nowym pracodawcą ( zmiana  może nastąpić z końcem 
roku szkolnego t j z dniem 1 września ) 

W przypadku stwierdzenia porzucenia przez ucznia praktyki lub uzyskania informacji  

o dyscyplinarnym zwolnieniu kierownik praktycznej nauki zawodu niezwłocznie 

informuje o tym fakcie wychowawcę i dyrektora szkoły. 
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§ 10 

DZIAŁANIA PODEJMOWANE  W CELU POPRAWY JAKOŚCI 
PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU. 

-  modernizacja bazy techno - dydaktycznej, 
 
-  korelacja działań różnych grup nauczycieli, mogących mieć istotny wpływ na stopień  
   opanowania umiejętności zawodowych, 
 
-  wprowadzanie nowych metod pracy z uczniami, 
 
-  planowanie doskonalenia dydaktycznego, 
 
-  ocena frekwencji uczniów na praktycznej nauce zawodu, 
 
-  nadzorze  pedagogicznym nad realizacją praktycznej nauki zawodu  
   (w Zasadniczej Szkole Zawodowej, Technikum), 
 
-  spotkania z pracodawcami, 
 
-   organizacja próbnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, 
 
-   pozyskiwanie sponsorów, 
 
-   współpraca z  Cechem Rzemiosł Różnych, Centrum Kształcenia Praktycznego, Ośrodkiem 
  Doskonalenia Zawodowego oraz innymi szkołami. 

§ 11 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WAGARÓW 

1.      Pierwszą osobą reagującą w sytuacji wagarów lub absencji ucznia na wielu 
pojedynczych lekcjach jest wychowawca. Wychowawca informuje rodziców/prawnych 
opiekunów telefonicznie lub listownie o zaistniałym problemie i wzywa ich do szkoły na 
rozmowę. W czasie rozmowy wychowawca stara się pozyskać rodziców do współpracy w 
działaniach wychowawczych. Każda tego typu interwencja musi być odnotowana w 
dokumentacji wychowawcy klasy – dziennik. 

2.      W przypadku niestawienia się rodzica/opiekuna prawnego na wezwanie do szkoły, 
wychowawca wraz z pedagogiem szkolnym oraz kierownikiem praktycznej nauki zawodu 
opracowuje plan dalszego postępowania w stosunku do danego ucznia ( np. wezwanie 
listem poleconym, wizyta w domu ucznia, kontakt z zakładem pracy rodziców/prawnych 
opiekunów). 

3.      Wychowawca zobowiązuje rodziców/prawnych opiekunów do kontaktu osobistego bądź 
telefonicznego co najmniej raz na dwa tygodnie i do kontrolowania frekwencji i postępów 
dziecka.  
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4.      Jeśli uczeń nadal wagaruje, rodzic/opiekun prawny jest wzywany po raz kolejny do 
szkoły (listem poleconym) i w obecności pedagoga szkolnego, wychowawcy oraz 
rodziców/opiekunów prawnych, spisuje się kontrakt z uczniem 

 

Załącznik: 
 
1. Wzór dzienniczka praktyk 
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................................................................................................... 
Nazwa szkoły 

 
................................................................................................... 

Klasa 
 
 
 
 

DZIENNIK PRAKTYK 
 

................................................................................................... 
Nazwa zakładu pracy 

 
................................................................................................... 

Termin realizacji praktyk zawodowych 
 
 

......................................................... 
Imię i nazwisko 
 
 
......................................................... 
Numer w  dzienniku 
 
 
......................................................... 
Ocena ucznia dokonana przez Kierownika lub inną osobę 
upoważnioną (podpis i pieczęć Kierownika) 
 
 

 
......................................................... 

Podpis Kierownika Szkolenia Praktycznego ZSB 
OPIS ZAKŁADU PRACY 
Nazwa zakładu, adres 
 
 
 

 

Prowadzona przez 
zakład pracy 
działalność 
 

 

Asortyment produkcji 
lub świadczonych 
usług 
 

 

Podpis i pieczęć 
kierownika lub innej 
osoby upoważnionej 
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 (Uwaga! Tę stronę należy powieli tyle razy, ile jest to konieczne) 
 
Nazwisko i Imię ........................................................................................................................... 
Dzień Godziny 

pracy 
(od …. do ….) 

 
Wyszczególnienie zajęć / opis zajęć 

 

Uwagi, obserwacje i 
wnioski ucznia co do 
wykonywanej pracy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
……………………………………… 
Podpis i pieczęć kierownika zakładu 
lub osoby upoważnionej 
 

 


