Co warto wiedzieć o praktycznej nauce zawodu?
W naszej szkole praktyczna nauka zawodu jest realizowana w dwóch formach. Pierwsza forma to
zajęcia praktyczne, w których uczestniczą uczniowie branżowej szkoły I stopnia. Druga forma to
praktyki zawodowe, które są obowiązkowym wymogiem podstawy programowej kształcenia
zawodowego w technikum.
Uczniowie klas wielozawodowych szkoły branżowej odbywają zajęcia praktyczne w zakładach
pracy na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawieranej pomiędzy
pracodawcą a uczniem i jego prawnym opiekunem na okres 36 miesięcy. Większość umów jest
zawierana z pracodawcami zrzeszonymi w Cechu Rzemiosł Różnych w Mińsku Mazowieckim. W klasie
pierwszej szkoły branżowej zajęcia praktyczne odbywają się w wymiarze dwóch dni, a w klasach drugiej
i trzeciej w wymiarze trzech dni tygodniowo. O tym, w które dni tygodnia będą realizowane zajęcia
praktyczne decyduje Dyrektor w porozumieniu z zakładem pracy. Zgodnie z obecnie obowiązującymi
przepisami zajęcia praktyczne uczniów w wieku do 16 lat nie mogą trwać dłużej niż 6 godzin dziennie,
a w przypadku uczniów w wieku powyżej 16 lat – 8 godzin ( są wyjątki dla uczniów
niepełnosprawnych). W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z organizacji pracy
podmiotów zatrudniających ucznia dopuszcza się możliwość przedłużenia dobowego wymiaru godzin
zajęć praktycznych dla uczniów w wieku powyżej18 lat, nie dłużej jednak niż do 12 godzin, przy
zachowaniu łącznego tygodniowego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonego
w ramowym planie nauczania. Zajęcia praktyczne mogą być również organizowane w systemie
zmianowym, z tym że w przypadku uczniów w wieku poniżej 18 lat nie może wypadać w porze nocnej.
Ponadto uczniowie-młodociani pracownicy w ciągu każdego roku szkolnego powinni świadczyć pracę
i uczyć się zawodu również przez jeden tydzień ferii zimowych oraz jeden miesiąc ferii letnich.
Przygotowanie zawodowe kończy się egzaminem czeladniczym.
W przypadku uczniów technikum organizuje się praktykę zawodową, która ma na celu zastosowanie
i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Na
praktykę zawodową uczniowie są kierowani do zakładów, z którymi szkoła podpisała umowę
o praktyczną naukę zawodu. Istnieje możliwość wskazania miejsca odbywania praktyki przez samych
uczniów po wcześniejszym uzgodnieniu z firmą przyjmującą. Wówczas wymagane jest dostarczenie do
szkoły zgody zakładu na zorganizowanie i przeprowadzenie praktyki dla tych uczniów. Szkoła może
zaakceptować zaproponowany zakład i podpisać z nim umowę jeśli zapewnione będzie spełnienie
oczekiwań programowych kształcenia w danym zawodzie. Miejscem realizacji praktyk zawodowych są
przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, handlowe oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce
zatrudnienia absolwentów szkoły. Zgodnie z podstawą programową szkolnictwa branżowego z 2019
roku na realizację praktyk zawodowych zostało przeznaczonych 280 godzin w ciągu 8 tygodni, po
4 tygodnie (140 godzin) do każdej kwalifikacji. Dobowy wymiar godzin praktyki zawodowej jest taki
sam jak w przypadku zajęć praktycznych. W trakcie nauki uczniowie po zakończeniu odpowiednich
etapów edukacyjnych przystępują do egzaminów zawodowych.
Dodatkowo w myśl przepisów, które weszły w życie od 1 września 2019r. uczniowie technikum
i uczniowie branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami mogą w okresie nauki
odbywać staż w rzeczywistych warunkach pracy, zwany „stażem uczniowskim” mający na celu
ułatwienie uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do
wykonywania pracy w swoim zawodzie. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia, który odbył staż
uczniowski, z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości lub w części.

