
 

1. Celem praktycznej nauki zawodu jest przygotowanie uczniów do sprawnego 

wykonywania zawodu w zakresie umiejętności określonych w opisie zawodu.   

2. Miejscem odbywania praktycznej nauki zawodu są:  

- warsztaty szkolne,   

- pracownie szkolne,  

- zakłady pracy,  

- urzędy i inne instytucje krajowe,  

- przedsiębiorstwa rolnicze, rolnicy w kraju lub poza granicami kraju.  

Pod katem bezpieczeństwa pracy każde zajęcia praktycznej nauki zawodu powinny być 

uprzednio zaplanowane i przygotowane.  

W tym celu niezbędne są następujące działania:  

- zaplanowanie przygotowanego tematu na zajęciach w oparciu o program nauczania oraz 

dysponowane prace,  

- przygotowanie merytoryczne danego zagadnienia,  

- przygotowanie metodyczne i dydaktyczne do prowadzenia zajęć z określonego tematu 

zaplanowanie celów, dobór metody lub metod, przygotowanie planu zajęć,  

- zaplanowanie oraz przygotowanie pracy, którą uczniowie będą wykonywać podczas zajęć  

- pobieranie materiałów, przyrządów z narzędziowni, odzieży i środków ochrony 

indywidualnej,  

- przygotowanie i sprawdzenie maszyn, urządzeń, stanowisk pracy, sprawdzenie ich pod 

względem technicznym oraz bezpiecznej i higienicznej pracy; niedopuszczalne jest 

zezwolenie na pracę ucznia przy maszynie, urządzeniu niesprawdzonym technicznie lub 

nieodpowiadającym warunkom BHP (brak odpowiednich zabezpieczeń, osłon 

odpowiedniego oznakowania itp.) – odpowiedzialny nauczyciel zawodu, instruktor itd.,  

- przygotowanie zagadnień BHP dla danej jednostki zajęć.  

  

Podczas prowadzenia zajęć szczególną uwagę należy zwrócić na:  

- wyrabianie u ucznia - praktykanta umiejętności planowania i organizowanie pracy na 

stanowisku roboczym, z uwzględnieniem zasad BHP,  

- wyrabianie dbałości o dokładność w wykonywanej pracy, staranny montaż maszyn i 

urządzeń, estetyczne wykonanie wyrobu,  
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- wdrażanie uczniów do oszczędzania surowców, warsztatów, maszyn, urządzeń, narzędzi 

oraz energii, wody itp.,  

- prowadzenie przez uczniów dzienniczków,  

- podnoszenie kultury osobistej i zawodowej ucznia wyrażającej się zamiłowaniem do 

pracy, poszanowaniem własności społecznej, koleżeńskim współżyciem i 

współdziałaniem,  

- oddziaływanie wychowawczo poprzez własną organizację stanowisk pracy oraz 

odpowiednie prowadzenie nauki zawodu,  

- wygląd osobisty ucznia (czyste i nie podarte ubranie robocze),  

- przestrzeganie przez uczniów regulaminów i przepisów BHP oraz ochrony 

przeciwpożarowej.  

  

Prowadzący zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu winien dbać o:  

- dobrą atmosferę pracy w grupie,  

- aktywność i samodzielność przy pracy,  

- właściwy dobór objaśnień, pokazów itp.,  

- właściwą postawę ucznia na stanowisku pracy,  

- wzbudzać samokrytyczny stosunek ucznia do własnej pracy,  

- bezpieczeństwo i higienę pracy podopiecznych.  

  

Prowadzący zajęcia jest również zobowiązany do:  

- przygotowania hali oraz znajdujących się w niej maszyn i urządzeń do bezpiecznej pracy 

zgodnie z zasadami BHP, przepisami sanitarnymi i ppoż.,  

- dokładnej znajomości instrukcji pracy każdej maszyny, urządzenia, przekazania tych 

wiadomości uczniom i dopilnowania ich przestrzegania,  

- umieszczenia we współpracy z inspektorem BHP instrukcji obsługi maszyn i urządzeń, 

apteczki oraz wszystkich instrukcji wymaganych przez instytucje nadzorujące,   

- zapoznania uczniów z przepisami BHP i ppoż., możliwymi zagrożeniami i narażeniami, 

aktualnymi wynikami pomiarów środowiska pracy, regulaminami, oceną ryzyka 

zawodowego /również każdorazowo w przypadku wprowadzenia zmian organizacyjno – 

technicznych lub miejsca pracy, programem nauczania oraz kryteriami oceniania/,  



- nadzoru nad przestrzeganiem przepisów BHP, czystości maszyn, urządzeń i pomieszczeń, 

przez praktykantów,  

- zgłaszania wszystkich wypadków przy pracy kierownictwu,  

- punktualnego rozpoczynania, zakończenia zajęć oraz udzielania przerwy śniadaniowej,  

- wykonywania zaleceń pohospitacyjnych i realizacji ich w podanym terminie,  

- nie pozostawiania młodzieży bez opieki w czasie trwania zajęć,  

- używania właściwych zwrotów i wyrażeń w obecności uczniów,  

- nadzoru uczniów czy nie spożywają alkoholu lub innych środków odurzających na terenie 

szkoły, zakładu pracy lub rozpoczynania praktyki będąc pod wpływem alkoholu lub 

wskazującym na jego spożycie.   

  

Obowiązki i zadania uczniów:  

- uczniowie wchodzą do miejsc odbywania praktyki lub stanowisk pracy razem z 

prowadzącym zajęcia i zajmują wyznaczone przez niego miejsca,  

- w czasie zajęć praktycznych obowiązuje ucznia noszenie ubrania roboczego oraz 

właściwego obuwia, i stosowanie zaleconych środków ochrony indywidualnych 

stosownych do zagrożeń,  

- zabrania się uczniom pozostawiania w szatni w czasie zajęć praktycznych pieniędzy, 

dokumentów  i innych wartościowych rzeczy,  

- uczeń ma obowiązek dbać o czystość i porządek na stanowisku roboczym i w 

pomieszczeniach warsztatowych oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 

ochrony przeciwpożarowej oraz tajemnicy służbowej,   

- uczeń zobowiązany jest mieć na zajęciach dzienniczek, w którym na bieżąco prowadzi 

notatki na temat przebiegu zajęć; dzienniczek podlega sprawdzeniu i ocenie przez 

prowadzącego zajęcia,  

- każdy uczeń mając wyznaczone stanowisko szkoleniowe, nie może zmieniać ani 

opuszczać go bez zgody prowadzącego zajęcia,   

- wychodzenie z pracowni lub zakładu pracy dozwolone jest tylko za zgodą prowadzącego 

praktyczną naukę zawodu,  

- uczeń jest odpowiedzialny za powierzone mu narzędzia i materiał,  

- materiały, narzędzia oraz wyroby gotowe nie mogą być zabierane do domu,  



- uczeń na zakończenie zajęć porządkuje stanowisko robocze, przedstawia ewentualną 

pracę do oceny,   

- uczeń zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia prowadzącego zajęcia oraz 

okazywać szacunek przełożonym, pracownikom oraz kolegom.  

  

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, każdy pracownik 

podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. Pracownikiem jest również 

młodociany zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w celu przygotowania zawodowego, 

a więc i on podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. Zgodnie z przepisami 

prawa pracy dotyczącymi zatrudnienia młodocianych,  

pracodawca zawiera z młodocianym umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego 

odbywanego w formie nauki zawodu. Jak wynika z powyższego, uczeń zatrudniony w 

celu przyuczenia do zawodu jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym.  

  

 


