
1

Projekt z dnia 20.12.2018 r.
Uzasadnienie

Zmiany w kształceniu zawodowym wprowadzone ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. 
o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 2245) dotyczą również realizacji przez szkołę prowadzącą kształcenie 
zawodowe zadań związanych z organizacją praktycznej nauki zawodu. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu stanowi 
wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego art. 120 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245).

Zgodnie z treścią upoważnienia ustawowego minister właściwy do spraw oświaty 
i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb organizowania praktycznej 
nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, 
zapewniających rzeczywiste warunki pracy, a także w centrach kształcenia zawodowego, 
warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych i placówkach kształcenia ustawicznego, 
przeznaczenie środków finansowych, które szkoły prowadzące kształcenie zawodowe 
przekazują podmiotom przyjmujących uczniów na praktyczną naukę zawodu, kwalifikacje 
wymagane od osób prowadzących praktyczną naukę zawodu i przysługujące im uprawnienia 
oraz ramowy program kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz 
zakres informacji, jakie umieszcza się na zaświadczeniu wydawanym po ukończeniu tego 
kursu.

W przedmiotowym rozporządzeniu doprecyzowano, że w przypadku organizowania 
praktycznej nauki zawodu u pracodawców, w tym na zasadach dualnego systemu kształcenia, 
jak i poza nim, podstawą prawną odbywania zajęć praktycznych u pracodawców jest umowa 
o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawarta pomiędzy młodocianym pracownikiem 
a pracodawcą albo umowa o praktyczną naukę zawodu, zawarta pomiędzy dyrektorem szkoły 
a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu. Podobnie dookreślono 
kwestie dotyczące organizacji zajęć praktycznych u pracodawców w okresie ferii letnich, jak 
i cel organizowania zajęć praktycznych. 
Dodatkowo, w rozporządzeniu określono, że w uzasadnionych przypadkach wynikających ze 
specyfiki funkcjonowania ucznia niepełnosprawnego w wieku powyżej 16 lat, dopuszcza się 
możliwość obniżenia dobowego wymiaru godzin praktycznej nauki zawodu do 7 godzin. 
Doprecyzowano, że dobowy łączny wymiar zajęć edukacyjnych realizowanych przez ucznia 
w szkole i praktycznej nauki zawodu nie może przekraczać 8 godzin, a tygodniowy wymiar 
zajęć edukacyjnych realizowanych przez ucznia w szkole i praktycznej nauki zawodu nie 
może przekraczać 40 godzin. 
Ponadto, ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i słuchaczy odbywających 
praktyczną naukę zawodu za granicą, w rozporządzeniu wskazano, że w przypadku 
organizowania praktycznej nauki zawodu za granicą, dyrektor szkoły powinien przekazać 
szczegółowe informacje o miejscu realizacji praktycznej nauki zawodu, podmiocie z którym 
została zawarta umowa o praktyczną naukę zawodu, liczbę uczniów realizujących praktyczną 
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naukę zawodu na podstawie tej umowy, a także termin, w jakim praktyczna nauka zawodu 
jest realizowana. 
W dotychczasowych przepisach w sprawie praktycznej nauki zawodu nie zostały określone 
wymagania dotyczące programu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki 
zawodu. Przepisy stanowiły jedynie, że program kursu pedagogicznego powinien zostać 
zatwierdzony przez kuratora oświaty i powinien obejmować łącznie co najmniej 70 godzin 
zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej. Każdy 
organizator kursu w sposób dowolny konstruował program kursu. W celu ujednolicenia 
wymagań dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie przygotowania 
pedagogicznego w rozporządzeniu określono ramowy program kursu dla instruktorów 
praktycznej nauki zawodu, który stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia. 
W rozporządzeniu wskazano również, że osoba, która ukończyła ww. kurs otrzymuje 
zaświadczenie o ukończeniu kursu i określono zakres informacji, jakie umieszcza się na 
zaświadczeniu.
Uelastyczniono również wymagania dotyczące kwalifikacji instruktora praktycznej nauki 
zawodu w odniesieniu do stażu pracy instruktora praktycznej nauki zawodu. Zrezygnowano 
z wymogu dotyczącego konieczności wykazania się stażem pracy nabytym dopiero po 
uzyskaniu dyplomu. Dodatkowo zmniejszono wymiar stażu pracy dla instruktora praktycznej 
nauki zawodu posiadającego dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku 
(specjalności) odpowiednim dla zawodu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym 
kierunku (specjalności). 
Z dniem wejścia w życie rozporządzenia, osoby, które pełnią funkcję instruktora praktycznej 
nauki zawodu zachowują dotychczas uzyskane kwalifikacje. 
 Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe powinna realizować kształcenie zawodowe 
w oparciu o współpracę z pracodawcami, a praktyczna nauka zawodu powinna odbywać się 
w jak największym wymiarze w rzeczywistych warunkach pracy. Dlatego też w projekcie 
rozporządzenia zaproponowano uelastycznienie wymagań dotyczących instruktorów 
praktycznej nauki zawodu również w zakresie posiadania przez nich przygotowania 
pedagogicznego, gdyż warunek posiadania kwalifikacji wymaganych od nauczycieli stanowił 
blokadę dla wielu osób zainteresowanych włączeniem się w organizację kształcenia 
praktycznego uczniów i młodocianych pracowników. Aby umożliwić tym osobom podjęcie 
pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniami i młodocianymi pracownikami, którzy 
kształcą się praktycznie poza szkołą, w projekcie zaproponowano, aby posiadały one 
co najmniej kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Proponuje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r.

Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy 
Proces Legislacyjny, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 
października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204 
oraz z 2018 r. poz. 114 i 278). 
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Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku 
z tym nie podlega notyfikacji.
Projekt rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa europejskiego Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie wymagał przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii 
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 
dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia 
środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.


