
Załącznik nr 4 
 

do Statutu Zespołu Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie 

 

 
 

REGULAMIN ORGANIZACJI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU 

w Zespole Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera  

w Cieszynie 

 

§ 1 

1. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest przez szkołę, natomiast praktyczna nauka 

zawodu młodocianych pracowników przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę w celu 

przygotowania zawodowego. 

 

§ 2 

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

zawodowych. 

2. Zajęcia praktyczne są organizowane dla uczniów, młodocianych pracowników w celu 

             opanowania przez nich umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym 

             zawodzie. 

3. Przyjmujący ucznia – pracownika młodocianego – na zajęcia praktyczne zawiera z 

młodocianym/przedstawicielem ustawowym młodocianego umowę o pracę w celu 

przygotowania zawodowego. 

4. Szkoła zawiera z przyjmującym ucznia – pracownika młodocianego – porozumienie, co do: 

1)  rozkładu zajęć edukacyjnych wynikającego z ramowego planu nauczania ze wskazaniem 

zawodu z numerem zawodu, którego to porozumienie dotyczy, 

2) ilości dni w tygodniu realizowanych na zajęcia w szkole i u pracodawcy w całym cyklu 

kształcenia, 

3) załącznikiem do porozumienia jest zatwierdzony przez organ prowadzący plan nauczania. 

5. Praktyki zawodowe powalają uczniom zastosować i pogłębić zdobytą wiedzę oraz sprawdzić 

             umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy. 

6. Podmiot przyjmujący uczniów na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe zapewnia środki 

            dydaktyczne oraz zapewnia warunki bhp i spełnia inne wymagania zgodne z Rozporządzeniem 

            MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu. 

7. Praktyki uczniów Technikum Mechaniczno – Elektrycznego nr 3 w Cieszynie mogą być 

organizowane w czasie roku szkolnego, w tym również w czasie ferii letnich. W przypadku 

zorganizowania praktyk zawodowych w czasie ferii letnich, odpowiedniemu skróceniu ulega 

czas zajęć dydaktycznych. 

8. Szczegółowe terminy praktyk zawodowych dla uczniów ustala, po konsultacji z dyrektorem 

szkoły, kierownik szkolenia praktycznego. 

9. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych 

             i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć określa program nauczania. 

10. Miejscami organizowania praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę są: 

pracownie zajęć praktycznych w szkole oraz zakłady pracodawców. 

11. Praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkołę w zakładach pracodawców odbywa się 

             na podstawie umowy między szkołą i zakładem. 

 

§ 3 

 Umowa o praktyczną naukę zawodu - organizowana poza szkołą (zawierana przez Dyrektora 

 Szkoły z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu) – powinna precyzować: 

1. Nazwę i adres podmiotu przyjmującego uczniów na praktyczną naukę zawodu oraz miejsce 

             jej odbywania. 

2. Nazwę i adres szkoły kierującej uczniów na praktyczną naukę zawodu. 



3. Zawód, w którym prowadzona będzie praktyczna nauka zawodu. 

4. Listę uczniów, z podziałem na grupy. 

5. Nazwę i numer realizowanego programu nauczania dla danego zawodu. 

6. Formę praktycznej nauki zawodu (praktyka zawodowa). 

7. Terminy rozpoczęcia i zakończenia. 

8. Prawa i obowiązki stron. 

9. Ewentualne dodatkowe ustalenia organizacyjne. 

 

§ 4 

1. 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. 

2. Rodzice są materialnie odpowiedzialni za dokonanie przez ucznia zniszczenia, z mocy 

             odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego o czynach niedozwolonych. 

 

§ 5 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON ZAWIERAJĄCYCH UMOWĘ O PRAKTYCZNĄ NAUKĘ 

ZAWODU 

 

SZKOŁA 

1. Nadzoruje realizację programu praktycznej nauki zawodu. 

2. Akceptuje wyznaczonych instruktorów praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyk. 

3. Przygotowuje kalkulacje kosztów praktycznej nauki zawodu w ramach przyznawanych przez 

organ prowadzący środków finansowych. 

4. Współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu. 

5. Zapewnia ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

6. Zapewnia badana lekarskie zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  

26 sierpnia 2014r. 

 

PRACODAWCA 

1. Zapewnia warunki do realizacji praktycznej nauki zawodu: stanowiska z wyposażeniem, 

odzież, obuwie, pomieszczenia do przechowywania odzieży, nieodpłatne posiłki 

profilaktyczne i napoje, pomieszczenia socjalne i urządzenia sanitarne. 

2. Wyznacza nauczycieli, instruktorów i opiekunów praktyk. 

3. Zapoznaje uczniów z organizacją pracy, regulaminem pracy, zasadami bhp. 

4. Nadzoruje przebieg praktycznej nauki zawodu - współpracuje ze szkołą. 

5. Sporządza dokumentację powypadkową. 

6. Powiadamia szkołę o naruszeniu przez ucznia (młodocianego) regulaminu pracy. 

 


