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Szanowni Pracodawcy!

Kształcenie zawodowe w szkole ponadgimnazjalnej to nasza wspólna sprawa. Ważne 
jest, aby wszystkie strony tego procesu dobrze się rozumiały, ponieważ tylko wtedy 
nasza współpraca będzie udana i owocna dla wszystkich.

W związku z wieloma pytaniami, które kierujecie Państwo do nas, przygotowaliśmy 
krótki przewodnik po świecie kształcenia zawodowego. Postaramy się uporządkować 
wszystkie sprawy, które budzą Państwa zainteresowanie.

Krótko o podstawie prawnej

Obecny system kształcenia zawodowego obowiązuje od 2012 roku i regulują go Rozpo-
rządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Najważniejszą zmianą było wprowadzenie nowej 
klasyfikacji zawodów i podzielenie ich na kwalifikacje. W wyniku tego stworzono nowy 
system zdobywania kwalifikacji w  zawodzie. Niektóre zawody (szczególnie z  tytułem 
technika) składają się z dwóch lub trzech kwalifikacji.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfi-
kacji zawodów szkolnictwa zawodowego, z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie to określa klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego. Znajdzie-
cie tu informacje, w  jakich zawodach możecie przyjmować uczniów na praktyczną 
naukę zawodu. Jest to dla Was ważne rozporządzenie, ponieważ nie wszystkie zawo-
dy są zgodne z zawodami rzemieślniczymi. Przypominamy, że w szkole możliwe jest 
kształcenie TYLKO w wymienionych w rozporządzeniu zawodach.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy 
programowej kształcenia w zawodach oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej 
kształcenia w zawodach opisują ogólne efekty kształcenia w danym zawodzie, zawierają 
informacje o kwalifikacjach, liczbie godzin do zrealizowania oraz warunkach prowadzenia 
kształcenia.
Trzecim ważnym dokumentem jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 roku Nr 244, 
poz. 1626).

W dokumencie tym znajdują się informacje na temat przebiegu i finansowania kształ-
cenia młodocianych pracowników, czyli uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, któ-
rzy mają od 16 do 18 lat.

Dodatkowo, warto wiedzieć, że na stronie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawo-
dowej i  Ustawicznej (KOWEZiU) znajdują 
się programy nauczania dla wielu zawo-
dów. Każdy może sprawdzić, jakie są wy-
magania i  treści dotyczące jego uczniów 
i zawodu, w którym się kształcą.

www.koweziu.pl 



Formy kształcenia zawodowego

W CKZiU w Oławie uczniowie i słuchacze mogą zdobywać zawód w trzech formach kształ-
cenia.

 Zasadnicza szkoła zawodowa
To trzyletnia szkoła, w której uczeń zdobywa wykształcenie zasadnicze. Za całokształt 
edukacji odpowiadają trzy podmioty:
a) Szkoła (czyli CKZiU) przyjmuje ucznia w procesie rekrutacji, kieruje go na bada-

nia do lekarza medycyny pracy, wysyła na kursy zawodowe. Tu uczeń otrzymuje 
promocję do następnej klasy i świadectwo ukończenia szkoły zawodowej. Uczeń 
realizuje w szkole tylko przedmioty ogólnokształcące.

b) Ośrodki kształcenia zawodowego / centra kształcenia praktycznego prowadzą 
zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych. Uczeń raz w roku, nieprzerwa-
nie przez cztery tygodnie, uczęszcza do takiej placówki na przedmioty zawodowe 
teoretyczne, właściwe dla swojego zawodu. Po każdym turnusie uczeń otrzymuje 
świadectwo ukończenia takiego kursu. Kursy mają trzy stopnie, każdy stopień od-
powiada klasie. W czasie kursu uczeń nie uczęszcza do szkoły ani na praktykę do 
pracodawcy.

c) Pracodawca odpowiada za praktyczne kształcenia zawodowe. To on podpisuje 
umowę z uczniem, który jest u niego młodocianym pracownikiem. Pracodawca 
najczęściej współpracuje w tym zakresie z Cechem Rzemiosł Różnych w Oławie. 
Niezrzeszony pracodawca powinien zadbać o sporządzenie odpowiedniej umowy 
i stworzenie optymalnych warunków do nauki.
Pracodawca:

  odpowiada za przygotowanie ucznia do egzaminu praktycznego, który odbywa 
się w cechu lub w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (kucharz, sprzedawca, mu-
rarz-tynkarz),
  na koniec każdego semestru wystawia ocenę z zajęć praktycznych, a przebieg 
zajęć odnotowuje w dzienniczku ucznia; o ocenach i problemach informuje wy-
chowawcę ucznia,
  wyznacza opiekuna uczniów; opiekun musi posiadać przygotowanie pedago-
giczne.

Uczeń przebywa w szkole trzy dni w pierwszej i dwa dni w drugiej i  trzeciej klasie. 
Odpowiednio, u pracodawcy, w zakładzie, na zajęciach praktycznych przebywa dwa 
dni w pierwszej i trzy dni w drugiej i trzeciej klasie.

 W zasadniczej szkole zawodowej tworzymy klasy wielozawodowe, nie odpowiadamy 
za kształcenie zawodowe, jesteśmy tylko pośrednikiem między uczniem, rodzicem 
i pracodawcą. Cały ciężar przygotowania do egzaminów końcowych spoczywa na pra-
codawcy i centrach kształcenia praktycznego.
Informacje na temat zasadniczej szkoły zawodowej znajdą Państwo na naszej stronie 
internetowej: www.ckziu.olawa.pl/zasadniczaszkolazawodowa



Rekrutacja do zasadniczej szkoły zawodowej
Pracodawcy często zgłaszają do szkół zapotrzebowanie na uczniów w zawodzie. Szko-
ły starają się im pomóc poprzez promocję zawodu i dostarczanie ulotek do gimnazjów. 
Jednak nie mamy wpływu na ostateczny wybór kandydata do pierwszej klasy. Pra-
codawcy muszą sami pozyskiwać uczniów. Mogą skorzystać z pomocy Cechu Rze-
miosł Różnych (jeśli są zrzeszeni) lub samodzielnie tworzyć materiały promocyjne, 
współpracować z doradcami zawodowymi w gimnazjach i  zachęcać gimnazjalistów 
do podjęcia praktycznej nauki zawodu w swoich zakładach. Kandydat do pierwszej 
klasy zasadniczej szkoły zawodowej musi dostarczyć przy rekrutacji zaświadczenie 
od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu (wystawia pracodawca) oraz 
zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania 
zawodu.

Pozyskiwanie pracowników wśród uczniów
Przyjęcie ucznia na praktyczną naukę zawodu to duża odpowiedzialność dla praco-
dawcy. Opłaca się jednak to robić, ponieważ dobrze przygotowany uczeń to przyszły 
pracownik. Pracodawca przykładający dużą wagę do kształcenia młodocianych ma 
wiele możliwości przygotowania sobie kadry. Warto podejmować działania na rzecz 
budowania zespołu, szczególnie w deficytowych zawodach.

 Technikum 
To także rodzaj szkoły zawodowej. Trwa ona cztery lata, daje uczniowi wykształcenie 
średnie i tytuł zawodowy technika. W tym przypadku to szkoła całkowicie odpowiada 
za przygotowanie ucznia do egzaminów końcowych. Rola pracodawcy jest ograniczo-
na, ale bardzo istotna. 
Przez cztery lata nauki w zawodzie technika uczeń realizuje przedmioty zawodowe 
teoretyczne i  praktyczne. Wszystkie zajęcia prowadzą nauczyciele CKZiU w  odpo-
wiednio wyposażonych pracowniach.
Kształcenie teoretyczne opiera się na wiedzy z zakresu danego zawodu, prowadzenia 
działalności gospodarczej, języka obcego zawodowego czy BHP.



Kształcenie praktyczne prowadzone jest w podziale na grupy, w kilkugodzinnych blo-
kach przedmiotowych, na tzw. warsztatach szkolnych. Uczniowie nabywają umiejęt-
ności zgodne z charakterem pracy w zawodzie, pod okiem nauczyciela zawodu. Przy-
kładowo: technik żywienia i usług gastronomicznych gotuje w szkolnej kuchni; technik 
mechanik pracuje przy szkolnych spawarkach i tokarkach oraz uczy się projektować 
części maszyn w programach komputerowych.
Praktyka zawodowa jest także częścią kształcenia zawodowego w technikum. Jest 
realizowana w wybranym przez ucznia zakładzie pracy, który zapewnia realizację pro-
gramu praktyk. W każdym technikum ma ona inny wymiar godzinowy. Zazwyczaj jest 
to do 4 do 8 tygodni (120 do 240 godzin). Uczniowie odbywają praktykę w wyzna-
czonym przez szkołę terminie, nieprzerwanie przez 2, 3 lub 4 tygodnie. Praktykanci 
przychodzą w tym czasie do pracodawcy codziennie, nie mają wtedy zajęć w szkole. 
Pracodawca wystawia ocenę za praktykę w dzienniczku.
Program praktyk przygotowuje szkoła w oparciu o podstawę programową. Uczeń po-
winien zrealizować podczas tych kilku tygodni założenia programu. Szkoła podpisuje 
z pracodawcą umowę na realizacje praktyki zawodowej.
Technikum Nr 1 także ma swoją zakładkę na naszej stronie internetowej:
www.ckziu.olawa.pl/technikum

Egzaminy w technikum
Według klasyfikacji zawodów, każdy zawód na poziomie technikum składa się z dwóch 
lub trzech kwalifikacji. Oznacza to, że w trakcie czterech lat nauki, uczeń przystępuje 
do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. W naszej szkole egzaminy 
odbywają się na koniec drugiej, trzeciej i czwartej klasy.
Tytuł technika otrzymuje osoba, która zdała wszystkie egzaminy oraz ukończyła szkołę.
Przykładowo: technik mechanik musi skończyć szkołę, zdać egzamin w kwalifikacji M.20 
(ślusarz) oraz w kwalifikacji M.44 (organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn 
i urządzeń).

Pozyskiwanie pracowników na praktykach
Przyjmowanie uczniów techników na praktyki zawodowe jest korzystne dla pracodaw-
ców. Młodzi ludzie są przygotowywani do pracy w zawodzie na zajęciach praktycz-
nych. Przebywają w zakładzie pracy przez parę tygodni, obserwują pracę oraz wyko-
nują wiele czynności, odciążając tym samym pracowników. Wymagają jednak nadzoru 
i  opieki ze strony pracowników. Pracodawca może w  ten sposób zyskać przyszłego 
wykwalifikowanego pracownika i  zaproponować mu pracę lub staż. Wielu uczniów 
z branży gastronomicznej pracuje dorywczo w miejscu praktyk, po ich zakończeniu.



 Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ)
To nowa forma zdobywania kwalifikacji w zawodzie. Dedykowana jest osobom doro-
słym, które chcą zdobyć lub zmienić zawód. 
KKZ jest najszybszą formą wykształcenia pracownika. W naszym Centrum KKZ trwa 
zazwyczaj dwa lub trzy semestry i  jest realizowany w  systemie zaocznym. Osoby, 
które ukończą KKZ i zdadzą egzamin, otrzymują takie same świadectwa, jak uczniowie 
technikum czy zasadniczej szkoły zawodowej. KKZ jest bezpłatną szkołą zawodową 
dla dorosłych. Kandydaci podlegają rekrutacji, wymagana liczba osób do uruchomienia 
kursu to 20. 
Różnica w kształceniu polega na tym, że KKZ obejmuje tylko kształcenie zawodowe. 
Przedmioty teoretyczne i praktyczne odbywają się w szkolnych pracowniach, pod kie-
runkiem naszych nauczycieli. 
KKZ kształci tylko w jednej kwalifikacji. Ślusarz (M.20) i kucharz (T.6) to jednocześnie 
zawody. Są też kwalifikacje, które same w sobie nie są równoznaczne z zawodem, np. 
sprzedaż produktów i usług reklamowych (to jedna z kwalifikacji w zawodzie technik 
organizacji reklamy). Posiadanie świadectwa kwalifikacji powinno być uznawane na 
rynku pracy na równi z zawodowym.
Informacje o kształceniu ustawicznym i ofercie KKZ znajdą Państwo na naszej stronie: 
www.ckziu.olawa.pl/kwalifikacyjnekursyzawodowe 

Pozyskiwanie pracowników na KKZ
W CKZiU odbywają się kwalifikacyjne kursy zawodowe, na które uczęszczają osoby 
dorosłe w różnym wieku i z  różnym wykształceniem. Są to magistrzy, inżynierowie 
pokrewnych branż oraz studenci i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych. Osoby doro-
słe podejmują naukę w konkretnym celu, szybko się uczą i opanowują umiejętności. 
Warto zainteresować się pozyskaniem dobrych pracowników wśród słuchaczy i ab-
solwentów KKZ. 
Zajęcia odbywają się w weekendy, dlatego każdy pracodawca może zgłosić chęć spo-
tkania się ze słuchaczami i zaproponowania im pracy. Obecnie trwa KKZ w zawodzie 
ślusarz i kucharz.
Pracodawca może również zaproponować dokształcanie na KKZ swoim pracownikom 
bez kwalifikacji.



 Formy współpracy w zakresie kształcenia zawodowego
Mogą Państwo współpracować z nami na różnych płaszczyznach.
Patronat nad uczniami technikum (oparty na idei tworzenia klas patronackich). Ozna-
cza to dla Państwa objęcie patronatem kilku uczniów, którzy uczą się w  naszych 
technikach. Taki patronat najczęściej polega na zagwarantowaniu uczniom miejsca 
praktyki (dwu-, trzy- lub czterotygodniowej), wyposażenie ich w  odpowiedni strój 
do pracy i motywowanie do nauki zawodu. To ostatnie może polegać na opłacaniu 
miesięcznych biletów dla uczniów dojeżdżających, refundowaniu kosztów podręcz-
ników do przedmiotów zawodowych, oferowanie płatnych staży wakacyjnych lub 
szkoleń. Możecie także oferować niewielkie stypendia za dobre i bardzo dobre wyni-
ki w nauce. Przykładowo: obejmują Państwo patronatem trzech uczniów technikum 
mechanicznego, którzy zdobywają dwie kwalifikacje zawodowe: M.20 – ślusarz oraz 
M.44 - organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń. Uczniowie 
odbywający w  trzeciej klasie praktykę u Państwa w firmie (pomagamy w zakresie 
programu praktyk), są Państwa potencjalnymi pracownikami, którzy niebawem wyjdą 
na rynek pracy.
Współpraca w zakresie kształcenia dorosłych. Sporo na ten temat przeczytali Pań-
stwo powyżej, jednak i w tym zakresie możemy ułatwić Państwu zdobycie pracowni-
ków. Zapraszamy na spotkania z uczestnikami kursów M.20 (ślusarz) i T.6 (kucharz). 
Ludzie ci podjęli naukę, ponieważ chcą mieć większe szanse na rynku pracy, interesują 
się ofertami pracy i  chętnie rozważą także Państwa oferty. Tego typu działania już 
praktykowaliśmy i  kursanci oczekują ich więcej. Mogą też Państwo wysłać na kur-
sy swoich pracowników, albo na etapie promocji zagwarantować kandydatom / kur-
santom staż lub nawet pracę. Możemy także wspólnie zaplanować kurs dla Państwa 
pracowników. Poniosą Państwo koszty tylko i wyłącznie związane z wynagrodzeniem 
nauczycieli i  eksploatacją sprzętu. Jesteśmy instytucją publiczną, nie zarabiamy na 
edukacji.

 Klaster Edukacyjny
Firmy zrzeszone w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej mogą także zwrócić 
się o pomoc do Klastra Edukacyjnego, utworzonego przez WSSE dla koordynowania 
i wspierania kształcenia zawodowego. Wszelkie informacje o  INVEST in EDU znajdą 
Państwo na stronie internetowej: https://invest-park.com.pl/o-strefie/invest-in-edu



Słownik pojęć dla pracodawcy
Technikum

czteroletnia szkoła średnia, dająca zawód i tytuł technika.
Zasadnicza szkoła zawodowa

trzyletnia szkoła zawodowa, dająca konkretny zawód i wykształcenie zasadnicze.
Klasa wielozawodowa

klasa w ZSZ, do której uczęszczają uczniowie kształcący się w różnych zawodach. W szkole 
są tylko przedmioty ogólne. Zawodowe teoretyczne odbywają się na kursach, a kształcenie 
praktyczne u pracodawcy.

Zajęcia praktyczne
realizacja kształcenia zawodowego u pracodawcy, w zasadniczej szkole zawodowej. Bez 
udziału szkoły.

Przedmioty zawodowe praktyczne
zajęcia na warsztatach szkolnych, odzwierciedlające realne warunki pracy w zawodzie, pro-
wadzone przez nauczycieli CKZiU. Tylko w technikum.

Podstawa programowa
ogólny dokument zawierający informacje o warunkach kształcenia w zawodzie, efektach 
i treściach programowych. Na jego podstawie powstają programy nauczania.

Program nauczania
bardzo szczegółowy dokument zawierający wszystkie treści i zagadnienia oraz dokładny 
opis warunków kształcenia w zawodzie.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy
forma kształcenia zawodowego dla osób dorosłych. Jest bezpłatny, kończy się egzaminem 
państwowym i daje kwalifikacje w konkretnym zawodzie. Trwa zazwyczaj trwa dwa lub 
trzy semestry.

Praktyka zawodowa
część kształcenia zawodowego w  technikach, która odbywa się w wybranym zakładzie 
pracy. Trwa nieprzerwanie od 2 do 4 tygodni, kończy się oceną.

Młodociany pracownik
uczeń zasadniczej szkoły zawodowej, w wieku od 16 do 18 lat.

Praktykant
uczeń technikum, skierowany na praktykę przez szkołę.

Klasyfikacja semestralna w zasadniczej szkole zawodowej
ocenienie ucznia w styczniu i czerwcu i wpisanie oceny do dzienniczka, w terminie poda-
nym przez wychowawcę.

CENTrUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEgO I USTAWICZNEgO W OŁAWIE
ul. Ks. F. Kutrowskiego 31, 55-200 Oława 

Tel. 71 313 26 13, faks 71 313 27 11
rekrutacja.ckziu@op.pl; www.ckziu.olawa.pl

KONTAKT:
Sprawy ogólne, nawiązanie współpracy ze szkołą: 

Maria Domaradzka – dyrektor CKZiU
Sprawy dotyczące praktycznej nauki zawodu w zasadniczej szkole zawodowej 

oraz kształcenia dorosłych: 
Magdalena Maziarz – wicedyrektor CKZiU

Sprawy dotyczące praktyki zawodowej dla uczniów technikum: 
Agnieszka Kuczmowska – wicedyrektor CKZiU


