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REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH 
UCZNIÓW BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA 

w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 
Im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi 

 
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU 

1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w  
Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 im Hipolita Roszczynialskiego w Rumi.  

2. Zajęcia praktyczne są integralną częścią procesu kształcenia w danym zawodzie. 

3. Uczeń może być przyjęty do Branżowej Szkoły I Stopnia pod warunkiem:  

- posiadania aktualnego zaświadczenia lekarskiego poświadczającego zdolność do  
wykonywania danego zawodu;  

- zawarcia przez niego oraz jego rodziców lub prawnych opiekunów umowy o pracę w 
celu przygotowania zawodowego odbywającego się w formie nauki zawodu u 
pracodawcy spełniającego  wymagania przewidywane odrębnymi przepisami prawa;  

- umowę i zaświadczenie lekarskie uczeń musi dostarczyć najpóźniej do końca sierpnia, 
przed rozpoczęciem roku szkolnego, jest to warunkiem wpisania go na listę uczniów, 
dokumenty są przechowywane w dokumentacji ucznia; 

- treść umowy i nadzór określają aktualne przepisy prawne w sprawie praktycznej nauki 
zawodu. 

4. Regulamin określa warunki i tryb organizowania zajęć praktycznych. 

5. Celem zajęć praktycznych jest pogłębianie i rozszerzanie wiadomości oraz  
umiejętności uzyskanych na zajęciach edukacyjnych w szkole niezbędnych do  
złożenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz podjęcia pracy w  
wyuczonym zawodzie.  

6. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach 
praktycznych określa program nauczania dla danego zawodu.  

7. Umowa z pracodawcą jest zawierana na czas trwania nauki w szkole, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  

8. Podczas zajęć praktycznych, uczeń jako młodociany pracownik, podlega przepisom 
Kodeksu Pracy.  

9. Zakład pracy przyjmujący uczniów na zajęcia praktyczne zapewnia środki dydaktyczne 
i warunki bhp oraz spełnia inne wymagania zgodne z Rozporządzeniem MEN w 
sprawie praktycznej nauki zawodu.   

10. Rodzice są materialnie odpowiedzialni za dokonane przez ucznia zniszczenia w trakcie 
realizacji zajęć praktycznych, z mocy odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego o 
czynach niedozwolonych.  

11. Zajęcia praktyczne są przedmiotem obowiązkowym, a program zajęć praktycznych jest 
częścią programu nauczania dopuszczonego przez dyrektora szkoły.   

12. Zajęcia praktyczne są realizowane w czasie całego roku szkolnego, w terminach 
zgodnych z harmonogramem zajęć praktycznych ustalanym na dany rok szkolny, w tym 
również w okresie ferii.  

13. Uczeń realizujący zajęcia praktyczne podlega przepisom określonym w Statucie szkoły, 
jednocześnie ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno– 
porządkowym zakładu pracy, na tych samych zasadach, co pracownicy.   
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14. Za organizację i nadzór nad zajęciami praktycznymi bezpośrednio z ramienia szkoły 
odpowiedzialny jest kierownik kształcenia praktycznego, a w miejscu zajęć 
praktycznych zakładowy opiekun praktyk. 

 

2. PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU W FORMIE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH  

1. Zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników będących uczniami Branżowej 
Szkoły I Stopnia organizowane są przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę w celu 
przygotowania zawodowego.  

2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego jest jednoznaczna ze 
skierowaniem młodocianego pracownika do Branżowej Szkoły I Stopnia w celu 
dokształcania teoretycznego.  

3. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego zawierana jest na okres 36 
miesięcy  i warunkuje przyjęcie kandydatów do szkoły branżowej.   

4. W przypadku, gdy pracownik młodociany dokształcający się w Branżowej Szkole I 
Stopnia nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończył szkoły, 
pracodawca, na wniosek młodocianego, może przedłużyć czas trwania nauki zawodu, 
nie więcej jednak niż o 12 miesięcy, w celu umożliwienia dokończenia nauki w szkole.  

5. W przypadku przerwania nauki zawodu w celu przygotowania zawodowego i podjęcia 
jej w tym samym zawodzie u innego pracodawcy, czas poprzednio odbytej nauki wlicza 
się młodocianemu do okresu wymaganego do odbycia przygotowania zawodowego (36 
miesięcy).   

6. W uzasadnionych przypadkach uczeń może zmienić miejsce odbywania praktyki.  

7.  W przypadku zmiany miejsca praktyki uczeń ma obowiązek powiadomić o tym fakcie 
kierownika szkolenia praktycznego i wychowawcę oraz dostarczyć, w terminie 
nieprzekraczającym 14 dni, aktualną umowę o pracę z nowym pracodawcą. 

8. Uczeń, z którym rozwiązano umowę o praktyczną naukę zawodu zobowiązany jest do 
poinformowania o tym fakcie kierownika szkolenia praktycznego i wychowawcę oraz do 
podpisania, w terminie nieprzekraczającym 14 dni, nowej umowy o pracę z innym 
pracodawcą.  

9. Realizacja zajęć praktycznych na terenie zakładów odbywa się pod opieką opiekuna 
praktyk, którym może być pracodawca lub wyznaczony przez niego pracownik zakładu, 
posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne ujęte w odrębnych 
przepisach.  

10. Oceny z zajęć praktycznych wystawia pracodawca lub wyznaczony pracownik zakładu 
na koniec każdego semestru nauki w szkole.  

11. Nauka zawodu młodocianego kończy się egzaminem.   

12. Młodociani pracownicy, zatrudnieni u pracodawców dokształcający się w szkole 
zawodowej zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (egzamin 
zawodowy) z zakresu kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie.  

13. Młodociani pracownicy zatrudnieni u pracodawców będących rzemieślnikami, 
dokształcający się w szkole zawodowej, składają egzamin czeladniczy przed komisją 
egzaminacyjną izby rzemieślniczej. Egzamin ten jest równorzędny z egzaminem 
potwierdzającym kwalifikacje  w zawodzie (egzaminem zawodowym). 

14. Uczeń Branżowej Szkoły I Stopnia w wyznaczonym przez kierownika szkolenia 
praktycznego terminie dostarcza wychowawcy dzienniczek praktycznej nauki zawodu 
oraz wystawioną ocenę za zajęcia praktyczne.  

15. W przypadku niedotrzymania ustalonego terminu i niedostarczenia zaświadczenia o 
ocenie z zajęć praktycznych na klasyfikacyjną radę pedagogiczną, uczeń zostaje 
nieklasyfikowany z zajęć praktycznych za dany okres nauki.  
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16. Uczeń nieklasyfikowany (nieobecności usprawiedliwione) z praktycznej nauki zawodu 
przystępuje do egzaminu klasyfikacyjnego, który odbywa się w zakładzie pracy. 
Egzaminującym jest instruktor praktycznej nauki zawodu, a członkiem komisji kierownik 
szkolenia praktycznego. 

17.  Kierownik szkolenia praktycznego nadzoruje zajęcia praktyczne przez:  

1) planowe wizyty w zakładach pracy młodocianych,  

2) wizyty interwencyjne,  

3) telefoniczne rozmowy z pracodawcami i rodzicami młodocianych,  

4) przyjmowanie młodocianych, rodziców i pracodawców w godzinach swoich dyżurów,  

5) kontrolę wpisów do dzienniczków praktyk zawodowych.  

18. Uczeń Branżowej Szkoły I Stopnia, odbywający zajęcia praktyczne, rzetelnie 
dokumentuje ich przebieg, prowadząc na bieżąco dzienniczek praktycznej nauki 
zawodu.  

19. Podstawową formą usprawiedliwienia nieobecności pracownika młodocianego jest 
zwolnienie lekarskie wystawione na formularzu ZUS ZLA ( L4) lub elektronicznie.  

20. W dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkole, uczeń Branżowej Szkoły I Stopnia ma 
obowiązek stawić się do zakładu pracy w celu odbycia zajęć praktycznych.  

21. Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę, a  
w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę.  

22. Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z 
obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się ona w 
godzinach pracy.  

23. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny, 
pracodawca jest zobowiązany wprowadzić przerwę w pracy trwającą nieprzerwanie 30 
minut, wliczaną do czasu pracy.  

24. Młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, 
która dla młodocianego powyżej 16 roku życia przypada pomiędzy godzinami 22:00 a 
6:00, a dla młodocianego poniżej 16 roku życia przypada pomiędzy godzinami 20:00 a 
6:00.  

25. Młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin 
nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę. 

 

3. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

1. Obowiązki pracodawcy  

Pracodawca ma obowiązek:  

• zapoznać uczniów z obowiązującym w zakładzie regulaminem, przepisami bhp, 

• zapoznać uczniów z wymaganiami i oczekiwaniami zakładu pracy,  

• przestrzegania obowiązujących przepisów bhp w trakcie zajęć praktycznych,  

• wdrażania uczniów do dbałości o sprzęt i wyposażenie zakładu,  

• stałego doskonalenia swoich umiejętności dydaktycznych i merytorycznych,  

• przygotowania uczniów do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie (egzaminu zawodowego), 

• zapoznać uczniów z zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach,  

• skierować uczniów na odpowiednie stanowiska pracy,  

• przydzielić uczniom zadania wynikające z programu praktyk,  

• zabezpieczyć bieżącą opiekę wychowawczą, zawodową i medyczną,  
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• kontrolować i uzupełniać wszelką wymaganą dokumentację praktyki,  

• zapoznać uczniów z kryteriami oceniania i sankcjami wynikającymi z niewywią-
zywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk,  

• zwolnić ucznia z praktyki, gdy o takie zwolnienie wystąpi dyrektor szkoły,  

• utrzymywać stały kontakt z osobą odpowiedzialną za praktyki z ramienia szkoły,  

• informować szkołę o szczególnych zmianach dotyczących zakresu obowiązków, 
czasu trwania praktyk i itd.,  

•  poinformować ucznia o propozycji oceny,  

• wystawić ocenę śródroczną i ocenę roczną za zajęcia praktyczne. 

2. Obowiązki ucznia:   

Uczeń ma obowiązek odpowiednio przygotować się do  zajęć praktycznych poprzez:  

• zapoznanie się z informacjami przekazanymi na spotkaniu z opiekunem praktyk;  

• odbycie szkolenia bhp,  

• posiadanie określonej przepisami bhp odzieży ochronnej lub roboczej, w przypadku jej 
braku uczeń może być niedopuszczony do zajęć praktycznych,  

• aktywnego uczestnictwa w zajęciach praktycznych i wykonywania poleceń instruktora 
praktycznej nauki zawodu,  

• posiadanie aktualnej  książeczki zdrowia (w przypadku zawodów gastronomicznych i 
innych związanych z żywnością) także udokumentowanych przez Sanepid w 
książeczce zdrowia badań na nosicielstwo, bez których uczeń nie może być 
dopuszczony do zajęć praktycznych,  

• odbywania zajęć praktycznych w dni zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć,  

• prowadzenia dzienniczka zajęć praktycznych: 

Uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu prowadzi rzetelnie i na bieżąco 
dzienniczek praktyk , wypełniając realizację programu praktycznej nauki zawodu. 
Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia wychowawcy klasy dzienniczka praktycznej 
nauki zawodu w wyznaczonym terminie. Wychowawca potwierdza swoim podpisem 
zapoznanie z się z wpisami dotyczącymi realizacji zajęć praktycznych przez ucznia. 
Wychowawca dokonuje zapisów w dzienniczku zajęć praktycznych informując 
pracodawcę o frekwencji ucznia na zajęciach szkolnych oraz ocenach śródrocznych i 
rocznych. W przypadku niedostarczenia przez ucznia w wymaganym terminie 
dzienniczka praktycznej nauki zawodu uczeń zostaje ukarany zgodnie ze Statutem. 

• usprawiedliwiania nieobecności. 

3. Uczeń ma obowiązek zachowania w czasie odbywania zajęć praktycznych dyscypliny, 
przez którą rozumie się: 

- właściwą postawę i kulturę osobistą,  

- poprawny wygląd,  

- właściwy ubiór,  

- punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć,  

- nieopuszczanie stanowiska pracy przed wyznaczoną godziną,  

- dostosowanie się do ustalonego harmonogramu dnia,  

- rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez opiekuna,  

- poszanowanie mienia. 

4. W czasie odbywania praktyki uczeń ma prawo do:  

• zapoznania z obowiązującym w zakładzie regulaminem i zasadami pracy na poszcze-
gólnych stanowiskach;  
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• zapoznania z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy,  

• wykonywania zadań wynikających z programu praktyk,  

• zapoznania z zasadami oceniania,  

• informowania szkoły o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu obo-
wiązków, czasu trwania praktyki,  

• zapoznania z sankcjami wynikającymi z niewywiązywania się z obowiązków i łamania 
postanowień regulaminu praktyk,  

• uzyskania informacji o ocenie z zajęć praktycznych i jej uzasadnienia,  

• właściwego traktowania, poszanowania godności osobistej oraz uczuć religijnych.  

5. Uczniom zabrania się:  

• opuszczania bez wiedzy i zgody instruktora praktycznej nauki zawodu stanowiska 
pracy,  

• samowolnego uruchamiania maszyn i urządzeń,  

• spożywania posiłków w czasie innym niż przerwa, 

• korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych. 

 

4. OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE IPROMOWANIE UCZNIÓW Z ZAJĘĆ 
PRAKTYCZNYCH 

1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie podczas każdych zajęć.  

2. Ocenianie, klasyfikowanie oraz promowanie uczniów odbywa się zgodnie z zasadami 
określonymi w Statucie szkoły.  

3.  Uczeń otrzymuje oceny za realizację wymagań edukacyjnych, które zostały określone i 
podane przez nauczyciela, pracodawcę, instruktora na pierwszych godzinach zajęć.  

4. Ocenianiu podlegają:  

1) przestrzeganie zasad bhp,   

2) wiedza i umiejętności przedmiotowe,  

3) kreatywność, aktywność na zajęciach,  

4) umiejętność pracy zespołowej,  

5) samodzielność wykonywania czynności,  

6) zaangażowanie w podejmowane działania,  

7) organizowanie stanowiska pracy,   

8) wytwory ucznia – wykonane ćwiczenia i prace,  

9) poszanowanie narzędzi, materiałów, sprzętu, urządzeń, maszyn,  

10) prowadzenie dzienniczka zajęć praktycznych,  

11) obecność na zajęciach. 

5. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych ustala instruktor praktycznej nauki zawodu, 
prowadzący dane zajęcia, a w przypadku prowadzenia zajęć przez kliku nauczycieli 
ocena ustalana jest wspólnie.   
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5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy regulamin podaje się do wiadomości uczniów, ich rodziców lub prawnym 
opiekunów oraz pracodawców, którzy podpisali umowę o pracę w celu przygotowania 
zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.   

2. Regulamin jest dostępny w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.  

3. W sprawach spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje 
Dyrektor Szkoły. 

 

 

 


