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Zostań MistrZeM!              
Czyli po co mi uczeń w firmie?

Mam firmę i brakuje mi pracowników, ponieważ na rynku jest 
mało wykwalifikowanych osób w zawodzie, których potrzebuję.

Chcę samodzielnie wykształcić sobie kadrę, nauczyć obsługi  
moich maszyn, programów i zadbać o przyszłość mojej firmy!

Potrzebuję uczniów!

Mam duży zakład, zgłosili się do mnie rodzice  
z uczniem zainteresowanym nauką zawodu. 

Mam ucznia / uczniów na praktycznej nauce zawodu.  

Przyjmuję uczniów technikum na praktykę zawodową.

1. Zrzeszyć się w Cechu Rzemiosł Różnych w Oławie i rozpocząć współpracę  
w zakresie kształcenia młodocianych pracowników w zasadniczej szkole  
zawodowej.

2. Zgłosić się do CKZIU i złożyć ofertę miejsc na praktykę zawodową w technikum.

3. Rozpocząć, wspólnie ze szkołą akcję promocyjną w środowisku lokalnym  
i pozyskać uczniów lub praktykantów.

1. Określamy zawód, w którym będzie się kształcił młody człowiek.

2. Wyznaczamy opiekuna ucznia (osobę z uprawnieniami  
pedagogicznymi, po kursie dla pracodawców).

3. Sprawdzamy program nauczania i wymogi kształcenia w zawodzie,  
zapewniamy warunki zgodne z prawem.

4. Wystawiamy uczniowi zaświadczenie, że zapewniamy mu  
praktyczną naukę zawodu.

5. Uczeń ZSZ przebywa w zakładzie pracy dwa dni w pierwszej  
i trzy dni w drugiej oraz trzeciej klasie.

1. Zapewniam strój, narzędzia i stanowisko pracy każdemu uczniowi.
2. Znam i stosuję się do Kodeksu Pracy, w którym jest mowa  

o młodocianych pracownikach.
3. Przygotowuję ucznia do egzaminu zawodowego, który odbędzie się  

po trzech latach nauki. Za przygotowanie ucznia, który zda egzamin, 
otrzymuję pieniądze.

4. Wypłacam uczniowi „miesięczne wynagrodzenie”.
5. Akceptuję to, że raz w roku, przez miesiąc uczeń uczestniczy w kursie  

zawodowym i uczy się teorii zawodu. Za kurs płaci szkoła.
6. Przed końcem każdego semestru wystawiam uczniowi ocenę z zajęć 

praktycznych, wpisuję ją do dzienniczka i przekazuję do szkoły.

1. Szkoła kieruje ucznia na praktykę.
2. Uczeń przychodzi ze skierowaniem, które należy podpisać.
3. Szkoła podpisuje z zakładem pracy umowę, w której są określone  

wszystkie zasady współpracy.
4. Szkoła dostarcza program praktyk.
5. Praktyka jest ciągła; uczeń przebywa w zakładzie codziennie, przez dwa, 

trzy, lub cztery tygodnie i wykonuje czynności spójne z programem praktyk.
6. Pracodawca nie ponosi kosztów związanych z uczniem.
7. Pracodawca zapewnia warunki do realizacji programu praktyk i odpowiada  

za ucznia w czasie ich trwania.

Co mam zrobić? 

Co dalej? 

Jakie są moje obowiązki? 

Jak to się odbywa?

1.
3.

4.

Po co mi uczeń?

1. Uczeń to potencjalny pracownik! Potrafi to, czego go nauczysz!
2. Jeśli w niego zainwestujesz czas i wiedzę, zostanie z tobą na długo!
3. Młoda, wykwalifikowana kadra jest Ci potrzebna!


