Regulamin praktycznej nauki zawodu
w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 Specjalnej
(stanowi załącznik do Statutu Szkoły)
1. Regulamin określa warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu przez Zasadniczą
Szkołę Zawodową nr 5 Specjalną na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
2. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest przez szkołę.
3. Praktyczna nauka zawodu uczniów młodocianych pracowników jest organizowana przez
pracodawcę, na podstawie umowy o pracę, w celu przygotowania zawodowego, na podstawie
Kodeksu Pracy.
4. Szkoła kształci uczniów w zawodach:
L.p. Nazwa zawodu

Symbol zawodu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

753105
514101
751201
512001
911205
751204
611303
722204
752205
522301
712616

Czas
trwania
nauki
3 lata
3 lata
3 lata
3 lata
3 lata
3 lata
3 lata
3 lata
3 lata
3 lata
3 lata

712905

3 lata

711204
713[02]

3 lata
3 lata

712[06]

3 lata

12
13
14
15

Krawiec
Fryzjer
Cukiernik
Kucharz
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
Piekarz
Ogrodnik
Ślusarz
Stolarz
Sprzedawca
Monter sieci, instalacji i urządzeń
sanitarnych
Monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie
Murarz-tynkarz
Monter instalacji i urządzeń sanitarnych –
-nauka w zawodzie realizowana do 2014r.
Murarz -nauka w zawodzie realizowana do
2014r.

5. Regulamin dopuszcza możliwość tworzenia za zgodą organu prowadzącego nowych kierunków, w
zależności od potrzeb środowiska lokalnego, rynku pracy, zainteresowań uczniów i możliwości
organizacyjnych szkoły.
6. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych.
7. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów w celu opanowania przez nich umiejętności
zawodowych przygotowujących do podjęcia pracy w danym zawodzie.
8. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych oraz
wymiar godzin tych zajęć określa podstawa programowa, program nauczania oraz ramowe plany
nauczania dla danego zawodu.
9. Zajęcia praktyczne realizowane są w pracowni krawieckiej, cukierniczej, kucharskiej i fryzjerskiej
działających w strukturze szkoły, warsztatach i pracowniach szkolnych: Zespołu Szkół
Budowlanych, Zespołu Szkół Drzewnych, Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 w Zespole
Szkół Mechanicznych Nr 2, Zespołu Szkół Nr 1, innych placówkach oraz w zakładach pracy.

10. Zajęcia praktyczne realizowane są zgodnie z planem zajęć praktycznych zatwierdzonym przez
Dyrektora szkoły.
11. Zajęcia praktyczne w zawodzie ogrodnik, które odbywają się wiosną i jesienią w Leśnym Parku
Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku, w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych
mogą być realizowane na terenie szkoły.
12. Podmioty realizujące praktyczną naukę zawodu zapewniają bazę, stanowiska szkoleniowe i
wyposażenie
techno-dydaktyczne
umożliwiające
nabycie
umiejętności
zawodowych
przewidzianych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie.
13. Zajęcia praktyczne prowadzone są indywidualnie lub w grupach. Liczba uczniów umożliwia
realizację programu nauczania dla danego zawodu i uwzględnia specyfikę nauczanego zawodu oraz
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy w sprawie prac wzbronionych młodocianym,
a także warunki lokalowe i techniczne.
14. Umowę o zajęcia praktyczne organizowane poza szkołą zawiera Dyrektor szkoły z podmiotem
przyjmującym uczniów na zajęcia praktyczne.
15. Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego z uczniem/młodocianym pracownikiem
zawiera pracodawca.
16. Kadra dydaktyczna realizująca zajęcia praktyczne posiada kwalifikacje zgodne z obowiązującymi
przepisami.
17. Szkoła nadzoruje realizację praktycznej nauki zawodu, współpracuje z podmiotami prowadzącymi
zajęcia praktyczne, pracodawcami.
18. Realizację zajęć praktycznych koordynuje kierownik szkolenia praktycznego, który bezpośrednio
podlega Dyrektorowi szkoły.
19. Obowiązująca dokumentacja zajęć praktycznych:
 Podstawy programowe
 Programy nauczania
 Plany wynikowe
 Kryteria ocen
 Dzienniki lekcyjne
 Dzienniczki zajęć praktycznych (dotyczy uczniów i uczniów/młodocianych pracowników)
20. Dopuszcza się zmianę kierunku w trakcie kształcenia, za zgodą Dyrektora szkoły, w terminie do 15
listopada:
- na wniosek nauczyciela praktycznej nauki zawodu, kierownika szkolenia praktycznego, w
przypadku stwierdzenia u ucznia braku predyspozycji zawodowych,
- na wniosek rodzica ucznia,
- w przypadku nie wywiązania się ucznia z zakupu artykułów, przyborów oraz odzieży
roboczej i ochronnej niezbędnych do realizacji praktycznej nauki zawodu na danym
kierunku.

