
REGULAMIN ORGANIZACJI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU 

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 

W INOWROCŁAWIU 
 

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

2. Celem praktycznej nauki zawodu jest pogłębianie i rozszerzanie wiadomości i umiejętności 

uzyskanych na zajęciach edukacyjnych w szkole niezbędnych do złożenia egzaminu 

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie  

w tym: 

· rozwijanie umiejętności wykorzystywania w działalności praktycznej wiedzy zdobywanej 

podczas nauki, 

· weryfikacja tej wiedzy w realiach stosowania w miejscu przyszłej pracy oraz kształtowania 

nawyku jej uzupełniania i poszerzania, 

· tworzenie emocjonalnej więzi z przyszłym zawodem i środowiskiem zawodowym. 

3. Praktyczna nauka zawodu jest realizowana w formie zajęć praktycznych i praktyki 

zawodowej. 

4. Przygotowaniem szczegółowych treści programów praktyk zawodowych dla 

poszczególnych specjalności zajmują się nauczyciele teoretycznych przedmiotów 

zawodowych we współpracy z kierownikiem szkolenia praktycznego i komisją przedmiotów 

zawodowych działającą w szkole. 

5. Zakres wiadomości nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych i praktykach 

zawodowych określa program nauczania dla danego zawodu. 

6. Praktyczna nauka zawodu uczniów szkoły jest prowadzona indywidualnie lub w grupach. 

Liczba uczniów w grupie powinna umożliwić realizacje programu nauczania dla danego 

zawodu dopuszczonego do użytku w danej szkole przez Dyrektora Szkoły i uwzględniać: 

specyfikę nauczanego zawodu, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy w sprawie 

prac wzbronionych młodocianym, a także warunki lokalowe i techniczne w miejscu 

odbywania praktycznej nauki zawodu. 

7. Podziału uczniów lub młodocianych na grupy dokonuje odpowiednio Dyrektor Szkoły                

lub pracodawca. 

8. Nadzór nad praktyczna nauką zawodu sprawuje kierownik szkolenia praktycznego                    

we współpracy z dyrektorem, pedagogiem i wychowawcami klas. 

 

Praktyczna nauka zawodu w formie zajęć praktycznych 

1. Praktyczną naukę zawodu w formie zajęć praktycznych odbywają uczniowie Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej w placówkach handlu detalicznego i hurtowego. 

2. Na listę klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wpisywany jest kandydat, który  

w czasie przyjmowania uczniów do szkół dostarczy zaświadczenie o miejscu odbywania 

praktycznej nauki zawodu w formie zajęć praktycznych. 

3. Kandydat, który do 15 września danego roku nie dostarczy umowy o praktyczną naukę 

zawodu podpisaną z pracodawcą, zostaje skreślony z listy uczniów szkoły. 

4. Szkoła, na prośbę młodocianego lub jego rodziców/opiekunów może podjąć działania 

mające na celu pomoc w znalezieniu pracodawcy, z którym uczeń i jego rodzice/opiekunowie 

mogliby podpisać nową umowę o pracę. 

5. Umowa o pracę jest jednoznaczna ze skierowaniem pracownika do Szkoły w celu 

dokształcania teoretycznego. 

6. Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawierana jest na okres 36 miesięcy, 

w terminie przyjęć kandydatów do szkoły zawodowej (kopię umowy uczeń dostarcza                 

do sekretariatu, jest ona przechowywana u kierownika szkolenia praktycznego przez okres 

nauki w szkole). 



7. Realizacja zajęć praktycznych na terenie zakładów odbywa się pod opieką wyznaczonego 

pracownika zakładu. 

8. Uczeń z praktycznej nauki zawodu oceniany jest zgodnie z WSO w kształceniu 

modułowym przez nauczyciela praktycznej nauki zawodu, opiekuna praktyk zawodowych lub 

kierownika szkolenia praktycznego. 

9. Oceny z zajęć praktycznych wystawia pracodawca na zakończenie każdego semestru.  

10. Po wystawieniu ocen uczeń niezwłocznie (nie później niż na 7 dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej) dostarcza dzienniczek praktyk z wystawioną oceną, 

wychowawcy lub kierownikowi szkolenia praktycznego. 

11. Uczeń informowany jest przez kierownika szkolenia praktycznego lub wychowawcę                  

o terminie dostarczenia oceny z praktycznej nauki zawodu. W wyjątkowych sytuacjach                 

np. długotrwała choroba ucznia, kierownik szkolenia praktycznego ustala ocenę na podstawie 

rozmowy z pracodawcą. 

12. W przypadku niedotrzymania ustalonego terminu i niedostarczenia zaświadczenia                      

o ocenach z zajęć praktycznych na klasyfikacyjną radę pedagogiczną, uczeń może otrzymać 

ocenę niedostateczną z zajęć praktycznych za dany okres nauki. 

13. Kierownik szkolenia praktycznego wraz z wychowawcą klasy sprawdza dzienniczki                  

z praktycznej nauki zawodu w zakresie systematyczności wpisywania ocen z zajęć 

praktycznych. 

14. W przypadku nieotrzymania przez pracownika młodocianego promocji do klasy 

programowo wyższej lub nieukończenia szkoły, pracodawca na wniosek młodocianego, może 

przedłużyć czas trwania nauki, nie więcej niż o 12 miesięcy. 

15. Uczeń, z którym rozwiązano umowę o praktyczną naukę zawodu zobowiązany jest               

do poinformowania szkoły o tym fakcie i niezwłocznego podpisania nowej umowy z innym 

pracodawcą. 

16. W uzasadnionych przypadkach np. likwidacja sklepu uczeń może zmienić miejsce 

odbywania praktyki. 

17. W przypadku zmiany miejsca praktyki uczeń ma obowiązek powiadomić o tym 

kierownika szkolenia praktycznego oraz wychowawcę i dostarczyć aktualną umowę z nowym 

pracodawcą (zmiana może nastąpić z końcem roku szkolnego tj. z dniem 1września). 

18. W przypadku stwierdzenia porzucenia przez ucznia praktyki lub uzyskania informacji             

o dyscyplinarnym zwolnieniu kierownik szkolenia praktycznego niezwłocznie informuje                 

o tym fakcie wychowawcę i dyrektora szkoły. 

19. Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem młodocianym stanowi podstawę                        

do skreślenia ucznia z listy uczniów. 

20. Niepodpisanie nowej umowy o praktyczną naukę zawodu w ciągu dwóch tygodni od dnia 

otrzymania przez szkołę informacji o rozwiązaniu umowy z pracownikiem młodocianym, 

może być podstawą podjęcia decyzji przez Radę Pedagogiczną o skreśleniu młodocianego           

z listy uczniów z powodu braku możliwości zrealizowania programu nauczania praktycznej 

nauki zawodu. 

21. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z pracodawcą ustala liczbę godzin przeznaczonych            

na zajęcia praktyczne. 

22. Praktyczna nauka zawodu odbywa się 2 dni w każdym tygodniu w dniach ustalonych                            

na początku roku szkolnego. 

23. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników młodocianych regulują: Kodeks Pracy 

oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania 

zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 r. Nr 60, poz. 270,                          

z późn. zm.) 

24. Uczniowie klas pierwszych są zapoznawani przez kierownika szkolenia praktycznego           

lub wychowawcę klasy z prawami i obowiązkami pracownika młodocianego, programem 



zajęć praktycznych, standardami egzaminacyjnymi oraz regulaminem praktycznej nauki 

zawodu w ciągu dwóch pierwszych tygodni zajęć. 

25. Uczeń zgłasza do kierownika szkolenia praktycznego problemy, których nie może 

rozwiązać z pracodawcą, a kierownik jest zobowiązany sprawę wyjaśnić. 

26. Kierownik szkolenia praktycznego nadzoruje zajęcia praktyczne przez: 

· planowe wizytacje placówek handlowych (co najmniej 1 wizyta planowa w roku), 

· wizyty interwencyjne, 

· telefoniczne rozmowy z pracodawcami i rodzicami uczniów, 

· przyjmowanie uczniów, rodziców i pracodawców w godzinach dyżurów (godziny ustalone 

na początku każdego semestru). 

27. Szkoła uznaje kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne instruktorów praktycznej nauki 

zawodu wyszczególnione w umowach. 

28. Podmioty przyjmujące na praktyczną naukę zawodu pracowników młodocianych 

zapewniają warunki do realizacji praktycznej nauki zawodu, a w szczególności: 

· stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, materiały 

uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, 

· odzież, obuwie robocze i środki ochrony osobistej, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

· dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno–bytowych, 

· wyznaczają instruktorów praktycznej nauki zawodu posiadających wymagane na zasadzie 

odrębnych przepisów kwalifikacje, 

· zapoznają młodocianych z organizacją pracy, regulaminem pracy, a w szczególności                  

w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, oraz z przepisami i zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

· sporządzają w razie wypadku podczas zajęć praktycznych, dokumentację powypadkową, 

· współpracują ze szkołą, powiadamiają szkołę o naruszeniu przez ucznia regulaminu pracy. 

29. Uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu rzetelnie dokumentuje jej przebieg, 

prowadząc na bieżąco dzienniczek praktycznej nauki zawodu: 

· zapisy w dzienniczku powinny być zgodne z treściami zawartymi w programie zajęć 

praktycznych, 

· dopuszcza się pewną elastyczność w realizacji programu zajęć praktycznych spowodowaną 

specyfiką zakładu pracy, 

· zajęcia praktyczne w danym semestrze powinny zakończyć się wystawieniem oceny przez 

instruktora w dzienniczku praktyk. 

30. Ucznia podczas zajęć praktycznych obowiązuje bezwzględne przestrzeganie dyscypliny 

pracy i zasad bhp oraz wzorowa kultura osobista. 

31. Samowolne opuszczanie dni pracy, miejsca pracy bądź spóźnianie się na zajęcia przez 

ucznia-pracownika młodocianego jest niedopuszczalne. 

32. Opuszczony bez usprawiedliwienia dzień zajęć praktycznych może spowodować sankcje 

dyscyplinarne w zakładzie pracy i w szkole. 

33. Podstawową formą usprawiedliwienia nieobecności pracownika młodocianego                       

na zajęciach praktycznych jest zwolnienie lekarskie. 

 

Praktyczna nauka zawodu w formie praktyki zawodowej 

1. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu praktyki zawodowe dotyczą 

następujących zawodów i specjalności: 

· technik ekonomista (czteroletni okres nauczania) 

· technik logistyk (czteroletni okres nauczania) 

· technik handlowiec (czteroletni okres nauczania) 

· technik organizacji reklamy (czteroletni okres nauczania) 

 



2. Praktyki zawodowe uczniów mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego,              

w tym również w czasie ferii. W przypadku organizowania praktyk zawodowych w czasie 

ferii odpowiedniemu skróceniu ulega czas zajęć dydaktycznych dla uczniów odbywających 

praktyki. 

3. Zgodnie z ramowym planem nauczania, zawartym w programie dla techników o 4 letnim 

cyklu nauczania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 przyjmuje się następującą zasadę 

organizowania praktyk zawodowych: 

a) uczniowie Technikum im. 59. Pułku Piechoty Wielkopolskie w zawodzie technik 

ekonomista odbywają praktykę w klasie II w wymiarze 2 tygodni (w banku, urzędzie 

skarbowym lub urzędzie gminy) i w klasie III w wymiarze 2 tygodni (w jednostce 

prowadzącej działalność gospodarczą), 

b) uczniowie Technikum im. 59. Pułku Piechoty Wielkopolskie w zawodzie technik 

handlowiec odbywają praktykę w klasie III w wymiarze 4 tygodni (w jednostce prowadzącej 

działalność gospodarczą) 

c) uczniowie Technikum im. 59. Pułku Piechoty Wielkopolskie w zawodzie technik logistyk 

odbywają praktykę w klasie III w wymiarze 4 tygodni (w jednostkach zajmujących                       

się spedycją, logistyką, transportem). 

4. Podstawą odbywania praktyki zawodowej w danym zakładzie pracy jest umowa o praktykę 

zawodową zawartą między szkołą a zakładem pracy. 

5. Przygotowanie umów między szkołą a zakładami pracy należy do zadań kierownika 

szkolenia praktycznego. 

6. Po zawarciu umowy z danym zakładem pracy miejsce praktyk nie podlega zmianie. 

7. Dobowy wymiar godzin praktyki zawodowej uczniów w wieku do 16 lat nie może 

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

8. Kierownik szkolenia praktycznego w terminie, co najmniej dwóch miesięcy przed 

rozpoczęciem praktyk przedstawia uczniom propozycje praktyk, spośród których wybierają 

zakład, w którym będą odbywać praktykę. 

9. Uczniowie mogą również wskazać miejsce, w którym mają możliwość odbywania 

praktyki. 

10. Przed rozpoczęciem praktyk uczniowie są zapoznawani przez kierownika szkolenia 

praktycznego lub wychowawcę klasy z prawami i obowiązkami praktykanta oraz 

regulaminem praktyki. 

11. Podczas praktyki zawodowej uczeń ściśle przestrzega regulaminów szkolnych i zakładu 

pracy, do którego został skierowany. Praktykant jest zobowiązany wykonywać polecenia 

przełożonych oraz godnie reprezentować szkołę zarówno w zakładzie pracy, w drodze             

do zakładu pracy i w drodze powrotnej do domu. 

12. W miejscu praktyki obowiązuje ucznia wzorowa kultura osobista, takt i rozwaga              

w postępowaniu. Niedopuszczalne jest spóźnianie się lub opuszczanie dni praktyk. Każdy 

opuszczony bez usprawiedliwienia dzień praktyki spowoduje sankcje dyscyplinarne zgodne                

z regulaminem szkoły. 

13. Uczeń, który nie zaliczy praktyk z powodu usprawiedliwionej nieobecności                            

(np. długotrwałej choroby), może realizować praktykę w dniach wolnych od zajęć 

dydaktycznych w szkole, po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły i zakładu pracy, w 

którym praktyka ma być odbywana. 

14. W czasie odbywania praktyk zawodowych prowadzony jest nadzór pedagogiczny                       

w formie kontroli procesu szkolenia realizowany przez kierownika szkolenia praktycznego                

w zakresie: 

· dyscypliny pracy praktykantów, 

· zgodności prowadzenia zajęć z programem, 

· przestrzegania przepisów bhp i prawa pracy, 



· prowadzenia dokumentacji przez ucznia i opiekuna praktyk w zakładzie. 

15. W czasie praktyk uczniowie prowadzą dzienniczki praktyk, w których zapisują 

wykonywane czynności. 

16. W ostatnim dniu praktyki zawodowej uczniowie składają dzienniczek u opiekuna w celu 

wystawienia przez niego opinii i proponowanej oceny. Pod opinią, opiekun praktykanta 

składa swój podpis i umieszcza imienną pieczątkę 

17. Uczeń ma obowiązek przedłożenia kierownikowi szkolenia praktycznego dzienniczka 

praktyk wraz z wystawioną oceną w terminie 7 dni od zakończenia praktycznej nauki 

zawodu. 

18. Uczeń, który w określonym terminie nie rozliczy się z praktyk zawodowych otrzymuje 

ocenę niedostateczną, równoznaczną z brakiem zaliczenia praktyki zawodowej. 

19. Oceny z praktyki zawodowej na listę zbiorczą nanosi kierownik, a do dziennika i arkusza 

ocen wpisuje wychowawca 

20. Kierownik szkolenia praktycznego nadzoruje praktykę w formie: 

a) wizytacji miejsc praktyk 

b) telefonicznych rozmów 

c) przyjmowania uczniów, rodziców i pracodawców w godzinach dyżurów 


