
• zajęcia praktyczne – uczniowie
branżowych szkół I stopnia,

• praktyki zawodowe – uczniowie
technikum, branżowych szkół II
stopnia, szkół policealnych

Formy praktycznej

nauki zawodu

UMOWĘ O PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU
ORGANIZOWANĄ POZA SZKOŁĄ,

ZAWIERA DYREKTOR SZKOŁY 

Z PODMIOTEM PRZYJMUJĄCYM UCZNIÓW
NA PRAKTYCZNĄ NAUKE ZAWODU. DO
UMOWY DOŁĄCZA SIĘ PROGRAM
NAUCZANIA DANEGO ZAWODU.

Ważne!
Przyuczenie trwa krócej niż nauka
zawodu, zwykle 3–6 m-cy. Nauka
zawodu może trwać do 36 miesięcy

aby otrzymać wsparcie przy
organizowaniu praktycznej

nauki zawodu w swojej  f irmie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 

Centrum Wsparcia Rzemiosła, 

Kształcenia Dualnego 

i Zawodowego 

w Pile

ul. Bydgoska 21, 

II piętro, pok. 223

64-920 Piła

tel. 67 307 00 04, 67 307 00 05

W jakich zawodach? – załącznik
do Uchwały NR 990/2019 Zarzadu
Województwa Wielkopolskiego z

dnia 11.07.2019 r.
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WYMOGI DLA INSTRUKTORÓW
PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU TO
M.IN.:

• ukończony kurs pedagogiczny dla
instruktorów praktycznej nauki zawodu,
zatwierdzony przez kuratora oświaty,
• tytuł zawodowy w zawodzie, którego
będą nauczać, lub w zawodzie
pokrewnym do zawodu, którego będą
nauczać (odpowiednie świadectwo
ukończenia danej szkoły, staż pracy w
zawodzie)
• tytuł mistrza w zawodzie, którego
będą nauczać, lub w zawodzie
wchodzącym w zakres zawodu,
którego będą nauczać.

Szczegółowe informacje –
ROZPORZADZENIE MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia
22.02.2019 r. w sprawie praktycznej
nauki zawodu (§ 10 pkt. 3 i 4).

DOKUMENTY UCZEŃ:
• orzeczenie lekarskie - praca nie
zagraża jego zdrowiu;
• świadectwo ukończenia ośmioletniej
szkoły podstawowej;
• zaświadczenie z poradni
psychologiczno-pedagogicznej (uczeń
poniżej 15 r.ż.);
• oświadczenie odnośnie wyboru formy
dokształcania teoretycznego (szkoła,
kurs, inna forma);
DOKUMENTY PRACODAWCA/
RZEMIEŚLNIK PRZEDŁOŻONE DO
CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH:
• wpis do ewidencji działalności
gospodarczej określający zakres pracy
zakładu,
• kwalifikacje zawodowe uprawniające
do szkolenia,
• przygotowanie pedagogiczne,
• znajomość przepisów o ochronie
pracy, w tym przepisów oraz zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy art. 207
par 3 Kodeksu pracy , ( kurs BHP )
• oświadczenie, iż zakład pracy spełnia
warunki do zatrudniania młodocianych,
w szczególności dysponuje określoną
ilością stanowisk pracy adekwatną do
liczby uczniów.

DOKUMENTY 
• Gdzie można je znależć? - na stronie
internetowej WWK OHP w zakładce
Refundacja.
• Gdzie złożyć? - Centrum Edukacji i Pracy
Młodzieży OHP Pile, ul. Kujawska 10, 64-920
Piła, e-mail: rcr-pila@ohp.pl, tel. 67-211-07-
17, 67 213 33 00.
• Kto rozpatruje wniosek? – wojewódzka
Komenda OHP, z kolejnością ich wpływu,
do wyczerpania limitów środków na dany
rok. 
• Obszary działania CEiPM Piła, na terenie
których młodociany odbywa przygotowanie
zawodowe - powiaty: chodzieski,
czarnkowsko – trzcianecki, pilski,
wągrowiecki, złotowski.
• W jakim terminie złożyć? - od 1 stycznia
do 15 listopada każdego roku.
• Kto składa wniosek? - pracodawca
osobiście lub za pośrednictwem organizacji
zrzeszającej pracodawców.
• Okres refundacji? - cały okres trwania
przygotowania zawodowego wynikający z
umowy z młodocianym, po pozytywnym
rozpatrzeniu wniosku.
• Wniosek o zawarcie umowy dotyczący
młodocianych, którzy nie dokształcają się
w formach szkolnych, składa się w terminie
od 1 do 20 dnia każdego miesiąca (dotyczy
przyuczenia).

REFUNDACJA

WYNAGRODZEŃ  

ZAWARCIE  UMOWYWYMAGANIA

Opracowanie : CWRKDiZ w Pile na podstawie: www.chodziez.icech.pl, www.irpoznan.com.pl, wielkopolska.ohp.pl/refundacja.html, Rzeczpospolita, 23.08.2018, 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22.02.2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu


