
REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU 
 

1. Praktyczna nauka zawodu uczniów jest obowiązkowa. 

2. Podstawa prawna: Statut Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku, Kodeks Pracy, Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 391z poźn. zmianami). Ustawa z dnia 14 

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w 

szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843 z późn. zm.). 

3. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie praktyk zawodowych lub zajęć praktycznych.  

4. Podstawą przyjęcia ucznia na praktyczną naukę zawodu jest umowa, zawierana pomiędzy Zespołem Szkół Ekonomiczno-Usługowych 

w Rybniku (dalej: szkoła)  a podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu (dalej: zakład).  Szczegółowe 

postanowienia umowy określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r.  w sprawie praktycznej nauki 

zawodu  /Dz. U. z 2019 r. poz. 391/. 

5. Celem umowy jest współdziałanie stron w procesie organizowania i prowadzenia praktycznej nauki zawodu aby umożliwić uczniom 

zastosowanie wiedzy i wiadomości nabytych w toku nauki szkolnej w sytuacjach zbliżonych do przyszłej pracy zawodowej. 

6. Uczniowie mogą w okresie nauki odbywać staż uczniowski. Podmiot przyjmujący na ten staż zawiera z uczniem albo z rodzicami 

niepełnoletniego ucznia umowę o staż uczniowski.  

7. W uzasadnionych przypadkach na wniosek ucznia pełnoletniego i za zgodą jego rodziców/opiekuna prawnego praktyczna nauka 

zawodu może być realizowana poza miejscem siedziby szkoły i zamieszkania ucznia. Uczniowie samodzielnie dojeżdżają i powracają 

z miejsca odbywania praktyki. 

8. Uczeń odbywa praktyczną naukę zawodu w dniach i w czasie, które określone są w umowie. Czas oraz termin tej praktyki wynika z 

planu nauczania lub planu lekcji. 

9. Realizacja praktycznej nauki zawodu odbywa się na podstawie programu nauczania obowiązującego w danej szkole. 

10. Uczeń uzyskuje zaliczenie z praktycznej nauki zawodu, jeżeli: 

        a)   otrzyma ocenę co najmniej dopuszczającą, 

        b)   opuści maksymalnie 3 dni praktyki i usprawiedliwi nieobecność (bez konieczności odpracowywania), 

        c)   opuści z powodu choroby lub innych usprawiedliwionych zdarzeń więcej niż 3 dni praktyki i odpracuje  nieobecności w terminie 

uzgodnionym z zakładowym opiekunem praktyk. 

11. Każdy dzień nieobecności uczeń zobowiązany jest usprawiedliwić przedstawiając zakładowi zaświadczenie lekarskie lub 

usprawiedliwienie rodziców. 

12. Skierowanym na praktyczną naukę zawodu uczniom zakład zapewnia: 

a) udostępnienie stanowisk szkoleniowych, 

b) wyznaczenie wykwalifikowanych instruktorów praktycznej nauki zawodu /opiekunów praktyki/, instruktor /opiekun/ jest 

zobowiązany do realizacji programu nauczania, dostosowując jego treść i formę do warunków panujących w miejscu 

praktyki, 

c) zapoznanie uczniów na pierwszych zajęciach z przepisami bhp oraz p.poż. obowiązującymi w miejscu praktyki                   i 

potwierdzenie odbytego przeszkolenia w dzienniczku praktyki, 

d) kontrolowanie przez instruktora /opiekuna/ praktyki dzienniczka praktyk prowadzonego przez ucznia, 

 systematyczne jego ocenianie, wystawienie oceny na koniec praktyki / śródrocznej, rocznej/  według skali ocen: celujący, 

bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny, 

e) wydanie świadectwa praktycznej nauki zawodu, 

f) zachowanie w toku praktycznej nauki zawodu obowiązujących uczniów norm czasu pracy, 

g) umożliwienie dyrektorowi szkoły wykonywania czynności związanych z nadzorem pedagogicznym nad przebiegiem 

praktycznej nauki zawodu. 

13. W czasie odbywania praktycznej nauki zawodu uczniowie zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego w miejscu praktyki 

porządku i regulaminu pracy. Ucznia obowiązują przepisy „ Kodeksu Pracy”. 

14. Uczeń zobowiązany jest używać odzież roboczą, dbać o jej czystość, higienę osobistą, czystość stanowiska pracy. 

15. Uczeń zobowiązany jest posiadać aktualną książeczkę zdrowia, poddawać się badaniom lekarskim (jeżeli jest to wymagane). 

16. Bez zgody opiekuna, kierownika zakładu nie wolno zmieniać uczniom miejsc pracy oraz wychodzić poza teren zakładu. 

17. Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyki, w którym na bieżąco wypisuje pod kontrolą instruktora/opiekuna/ 

tematykę zajęć, czynności wykonywane podczas odbywania praktycznej nauki zawodu. 

18. Po zakończonej praktycznej nauki zawodu w ciągu 7 dni uczeń jest zobowiązany dostarczyć wychowawcy uzupełniony dzienniczek 

praktyk i świadectwo praktycznej nauki zawodu. 

19. Ocena niedostateczna z praktyki zawodowej, zajęć praktycznych lub niezaliczenie praktycznej nauki zawodu z innych powodów wiąże 

się z nieukończeniem nauki. 

20. Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego z zajęć praktycznych, jeżeli ustalona ocena  roczna jest jego zdaniem lub 

zdaniem rodziców zaniżona. Egzamin sprawdzający ma wówczas formę zadań praktycznych. 

21. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków ucznia zapewnia szkoła. 

22. Praktyka uczniowska jest bezpłatna. 

23. Szkoła zobowiązuje się: 

a) sprawować nadzór dydaktyczny i wychowawczy instruktorów /opiekunów/ praktycznej nauki zawodu, 

b) na bieżąco kontrolować przebieg praktycznej nauki zawodu  przez upoważnionych pracowników szkoły, 

c) opracować z uwzględnieniem wniosków pracodawcy i udostępnić zakładowi pracy programy praktyk oraz uzgadniać ilość i 

terminy odbywania praktycznej nauki zawodu, 

d) współdziałać z kierownictwem zakładu pracy we wszystkich sprawach związanych z organizacją praktycznej nauki zawodu 

e) przygotować kalkulację ponoszonych kosztów realizacji praktyki zawodowej, w ramach przyznanych przez organ 

prowadzący środków finansowych. 

24. Umowa o praktyczną naukę zawodu  może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w przypadku nieprzestrzegania regulaminu 

praktycznej nauki zawodu. 

 
Przedstawiciel szkoły  (pieczątka, podpis)                                                                                      Przedstawiciel zakładu (pieczątka, podpis)                                                                             


