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 Mechanizmy współpracy  
szkoły z pracodawcą-rzemieślnikiem 



Plan prezentacji 

 

 

1. Wzmocnienie roli pracodawców współpracujących ze szkołami branżowymi 

2. Specjalna strefa ekonomiczna – kryteria jakościowe dla nowych inwestycji 

realizowanych w strefie przemysłowym/usługowym 

3. Elementy współpracy pracodawców ze szkołami branżowymi 

4. Umowy, porozumienia lub ustalenia, o których mowa w art. 120a ust. 1, 

obejmujących po najmniej jeden cykl kształcenia w danym zawodzie 

 

 
 

 

 



„Cała Polska Specjalną Strefą Ekonomiczną” 

 





Bliska współpraca szkół prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami 

stanowi istotny element nowoczesnego kształcenia, odpowiadającego 

potrzebom współczesnej gospodarki.   

Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe powinna realizować to kształcenie w 

oparciu o współpracę z pracodawcami, a praktyczna nauka zawodu powinna 

odbywać się w jak największym wymiarze w rzeczywistych warunkach pracy 

u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, a także w 

centrach kształcenia zawodowego, warsztatach szkolnych, pracowniach 

szkolnych i placówkach kształcenia ustawicznego.   

 
Warszawa, dnia 19 lutego 2019 r. Poz. 316 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) 

z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego  oraz 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego 

 

  



 
Ustawa z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe  
(Dz. U. z dnia 11 
stycznia 2017 r., Dz. U. 
z 30 listopada 2018 r. 
poz. 2245) 
 
 
 

Art. 68. Ustawa Prawo Oświatowe 
 
7c. Współpraca, o której mowa w ust. 7 pkt 2, polega w szczególności 
na:  
1) tworzeniu klas patronackich;  
2) przygotowaniu propozycji programu nauczania zawodu; 
3) realizacji kształcenia zawodowego, w tym praktycznej nauki 

zawodu; 
4) wyposażeniu warsztatów lub pracowni szkolnych;  
5) organizacji egzaminu zawodowego;  
6) doskonaleniu nauczycieli kształcenia zawodowego, w tym 

organizowaniu szkoleń branżowych;  
7) realizacji doradztwa zawodowego i promocji kształcenia 

zawodowego.  



Kadra kształcenia zawodowego – szkolenia branżowe 

 

Art. 68. Ustawa Prawo Oświatowe 
 
7. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły 
artystycznej, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zawody,  
w których kształci szkoła, po:  
1) uzyskaniu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w 

danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 
pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, oraz  

2) nawiązaniu współpracy odpowiednio z pracodawcą lub osobą prowadzącą 
indywidualne gospodarstwo rolne, których działalność jest związana z danym 
zawodem lub branżą, w ramach umowy, porozumienia lub ustaleń, o których 
mowa w art. 120a ust. 1, obejmujących co najmniej jeden cykl kształcenia  
danym zawodzie. 

 



Plan prezentacji 

 

 
 

 

 

Art. 68. Ustawa Prawo Oświatowe 
Ust. 7. pkt. 2) nawiązaniu współpracy odpowiednio z pracodawcą lub osobą prowadzącą 
indywidualne gospodarstwo rolne, których działalność jest związana z danym zawodem 
lub branżą, (…) w ramach umowy, porozumienia lub ustaleń, o których mowa w art. 
120a ust. 1, obejmujących co najmniej jeden cykl kształcenia danym zawodzie. 
 
Art. 120a. 1. Pracodawca zatrudniający młodocianych w celu przygotowania 
zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu, kierujący ich na dokształcanie 
teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 191 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, ustala z 
dyrektorem szkoły: 
1) zakres kształcenia zawodowego zapewnianego przez szkołę i pracodawcę, wynikający 
z programu nauczania zawodu; 
2) liczbę dni w tygodniu, w których zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy; 
3) sposób monitorowania przez każdą ze stron realizacji programu nauczania zawodu. 
 



KODEKS PRACY Art. 191 § 3. Rada Ministrów określa w drodze 

rozporządzenia zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego 

oraz zasady wynagradzania młodocianych w tym okresie. 



Elementy współpracy bilateralnej 

Klasy patronackie 
Opracowywanie 

programu nauczania 
Realizacja kształcenia 

zawodowego 

Praktyczna nauka zawodu dla 
uczniów branżowych szkół I 

stopnia 
 

Praktyka zawodowa dla 
uczniów technikum 

Realizacja stażu uczniowskich 
dla uczniów niebędących 

młodocianymi pracownikami i 
uczniów technikum 

Wyposażenie 
szkolnych warsztatów,  

pracowni 

Organizowanie 
egzaminu 

zawodowego 

Organizowanie szkoleń 
branżowych dla kadry 

zawodowej 

Realizacja doradztwa 
zawodowego i 

promocji szkolnictwa 
branżowego 

Art. 68. Ustawa Prawo Oświatowe 



Klasy patronackie 

Klasy patronackie 

1. Opieka nad kształceniem w zawodzie 
2. Wspólne opracowywanie programu nauczania 
3. Doposażanie pracowni szkolnych 
4. Realizacja zajęć u pracodawcy 
5. Realizacja nowości technologicznych w zawodzie 
6. Realizacja dodatkowych umiejętności w zawodzie, szkoleń branżowych 

certyfikowanych, uprawnień resortowych 
7. System stypendiów 
8. Wspólne realizowanie projektów edukacyjnych i międzynarodowych w ramach 

programu Erasmus+ 
9. Organizowanie konkursów zawodowych – promocja zawodu, szkoły 
10.Udział w konkursach zawodowych organizowanych przez instytucje zewnętrzne 
11.Organizowanie konferencji zawodowych 
12.Promocja szkolnictwa zawodowego 
13.Realizacja zajęć z doradztwa zawodowego 
14.Odbudowywanie prestiżu szkolnictwa branżowego 

Art. 68. 
Ustawa Prawo 

Oświatowe 



Opracowywanie programu nauczania 

Opracowywanie 
programu nauczania 

1. Współredagowanie podstaw programowych kształcenia w zawodach 
szkolnictwa branżowego w ramach współpracy z Ośrodkiem Rozwoju 
Zawodowego w projekcie „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” 

2. Współtworzenie przedmiotów zawodowych dla danego zawodu w oparciu o 
podstawę programową  kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 

3. Wdrażanie nowości technologicznych w zawodzie 
4. Wdrażanie dodatkowych umiejętności w zawodzie  
5. Przygotowanie uczniów do kwalifikacji z ZRK 
6. Współredagowanie programu nauczania w danym zawodzie w oparciu o 

podstawę programową  kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 
(kształcenia teoretycznego i praktycznego) dla zawodu jednokwalifikacyjnego 
i zawodu w którym wyodrębniono dwie kwalifikacje 

7. Współredagowanie programu praktyk zawodowych w technikach w oparciu o 
podstawę programową  kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego – 8 
tygodni praktyk – 280 godzin 

8. Planowanie puli godzin (dla danego przedmiotu) na dostosowanie kształcenia 
do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. 
 
 



Realizacja doradztwa zawodowego i promocji szkolnictwa branżowego 

 

Realizacja doradztwa 
zawodowego i 

promocji szkolnictwa 
branżowego 

1. ZESTAW PRZYKŁADOWYCH PROGRAMÓW PREORIENTACJI ZAWODOWEJ, ORIENTACJI 
ZAWODOWEJ ORAZ DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA SYSTEMU OŚWIATY (BEZ 
SCENARIUSZY) 

2. PRZYKŁADOWY PROGRAM PREORIENTACJI ZAWODOWEJ DLA PRZEDSZKOLA Z 
PROPONOWANYMI SCENARIUSZAMI 

3. PRZYKŁADOWY PROGRAM ORIENTACJI ZAWODOWEJ DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
Z PROPONOWANYMI SCENARIUSZAMI 

4. PRZYKŁADOWY PROGRAM ORIENTACJI ZAWODOWEJ DLA KLAS IV-VI SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ Z PROPONOWANYMI SCENARIUSZAMI 

5. PRZYKŁADOWY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA KLAS VII-VIII SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ Z PROPONOWANYMI SCENARIUSZAMI 

6. PRZYKŁADOWY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA BRANŻOWYCH SZKÓŁ Z 
PROPONOWANYMI SCENARIUSZAMI 

7. PRZYKŁADOWY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA TECHNIKUM Z 
PROPONOWANYMI SCENARIUSZAMI 

8. PRZYKŁADOWY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z PROPONOWANYMI SCENARIUSZAMI 

9. PRZYKŁADOWY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA SZKOŁY POLICEALNEJ Z 
PROPONOWANYMI SCENARIUSZAMI 

https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/ 



Realizacja doradztwa zawodowego i promocji szkolnictwa branżowego 

 

Realizacja doradztwa 
zawodowego i 

promocji szkolnictwa 
branżowego 

1. WZORCOWE ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE FUNKCJONOWANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA 
ZAWODOWEGO (WSDZ) DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

2. WZORCOWE ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE FUNKCJONOWANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA 
ZAWODOWEGO (WSDZ) DLA BRANŻOWYCH SZKÓŁ 

3. WZORCOWE ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE FUNKCJONOWANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA 
ZAWODOWEGO (WSDZ) DLA TECHNIKUM 

4. WZORCOWE ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE FUNKCJONOWANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA 
ZAWODOWEGO (WSDZ) DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

5. WZORCOWE ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE FUNKCJONOWANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA 
ZAWODOWEGO (WSDZ) DLA SZKOŁY POLICEALNEJ 

 

https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/ 

Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z 12 lutego 2019 r. 

w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 325) 
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Doradztwo zawodowe oraz 
zajęcia związane z wyborem  

kierunku kształcenia i zawodu 

Preorientacja 
zawodowa 

Orientacja 
zawodowa 

1-3 kl. 7-8 kl. 

BS 
II 

4-6 kl. 

T 

SPl 

Standardy preorientacji i orientacji zawodowej  
oraz doradztwa zawodowego  
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Szkolenia branżowe dla kadry zawodowej 

Organizowanie szkoleń 
branżowych dla kadry 

zawodowej 

§ 7. Nauczyciele odbywają szkolenia branżowe w celu:  
1) aktualizowania wiedzy zawodowej i specjalistycznej w zakresie nowych technologii 
stosowanych w branży związanej z nauczanym zawodem, sprzętu technicznego, w tym 
maszyn, urządzeń i narzędzi, a także materiałów stosowanych w procesach produkcyjnych 
lub usługach oraz specyfiki pracy w danej branży związanej z nauczanym zawodem;  
2) nabycia nowych umiejętności związanych z nauczanym zawodem; 
3) poznawania systemu zapewniania jakości produkcji lub usług, a także bezpieczeństwa i 
higieny pracy u pracodawców związanych z nauczanym zawodem;  
4) doskonalenia umiejętności interpersonalnych w bezpośrednim kontakcie z osobami 
zatrudnionymi u pracodawcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym;  
5) doskonalenia umiejętności zastosowania posiadanej wiedzy zawodowej i 
specjalistycznej w praktyce;  
6) rozpoznawania potrzeb i możliwości zatrudnienia absolwentów na regionalnym lub 
lokalnym rynku pracy;  
7) nawiązywania kontaktów zawodowych umożliwiających rozwijanie i doskonalenie 
współpracy z pracodawcami lub osobami prowadzącymi indywidualne gospodarstwa rolne 
w procesie kształcenia zawodowego. 
 

Rozp. MEN w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów 
szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe Dz. U. 
2019 Poz. 1653 

 
 



Szkolenia branżowe dla kadry zawodowej 

Organizowanie 
szkoleń branżowych 

dla kadry 
zawodowej 

1. Nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczyciele praktycznej nauki 
zawodu, zatrudnieni w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w rozumieniu art. 4 
pkt 28a lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz placówkach i 
centrach, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy, są obowiązani doskonalić umiejętności 
i kwalifikacje zawodowe potrzebne do wykonywania pracy poprzez uczestniczenie w 
szkoleniach branżowych realizowanych w trzyletnich cyklach, w łącznym wymiarze 40 
godzin w cyklu.”. 
 
Art. 70a, 70b, 70c Ustawa –Karta Nauczycieli  



Praktyka zawodowa 

Realizacja kształcenia 
zawodowego 

Praktyka zawodowa dla 
uczniów technikum 

1. Wzmocnienie kształcenia praktycznego 
2. Kształcenie zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy 

przez 8 tygodni  
3. Kształcenie w zawodzie poprzez realizację zadań 

praktycznych 
4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego- lepszy wynik 

na egzaminie zawodowym 
5. Współredagowanie programu praktyk zawodowych w 

technikach  w oparciu o podstawę programową  kształcenia 
w zawodach szkolnictwa branżowego – 8 tygodni praktyk – 
280 godzin 

6. Realizacja staży uczniowskich dla uczniów niebędących 
młodocianymi pracownikami, uczniów technikum 



Staże uczniowskie 

Realizacja kształcenia 
zawodowego 

Realizacja stażu uczniowskich 
dla uczniów niebędących 

młodocianymi pracownikami i 
uczniów technikum 

Realizacja staży uczniowskich dla uczniów niebędących młodocianymi 
pracownikami, uczniów technikum zgodnie z art. 121a. W oparciu o umowę o staż 
uczniowski, która określa w szczególności:  
1) strony umowy;  
2) miejsce odbywania stażu uczniowskiego;  
3) nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza uczeń odbywający staż uczniowski;  
4) zawód, w zakresie którego będzie odbywany staż uczniowski;  
5) okres odbywania stażu uczniowskiego;  
6) wysokość świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust. 7, w przypadku 

odpłatnego stażu uczniowskiego.  
 
 

Art. 121a. 1. W celu ułatwienia uzyskiwania doświadczenia i nabywania 
umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie, w 
którym kształcą się, uczniowie technikum i uczniowie branżowej szkoły I stopnia 
niebędący młodocianymi pracownikami mogą w okresie nauki odbywać staż w 
rzeczywistych warunkach pracy, zwany dalej „stażem uczniowskim”.  
 
 



Praktyczna nauka zawodu 

Realizacja kształcenia 
zawodowego 

Praktyczna nauka zawodu dla 
uczniów branżowych szkół I 

stopnia 
 

Art. 120a. 1. Pracodawca zatrudniający młodocianych w celu przygotowania 
zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu, kierujący ich na dokształcanie 
teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 191 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, ustala z 
dyrektorem szkoły: 
1) zakres kształcenia zawodowego zapewnianego przez szkołę i pracodawcę, 
wynikający z programu nauczania zawodu; 
2) liczbę dni w tygodniu, w których zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy; 
3) sposób monitorowania przez każdą ze stron realizacji programu nauczania 
zawodu. 
KODEKS PRACY Art. 191 § 3. Rada Ministrów określiła w drodze rozporządzenia 
zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego oraz zasady wynagradzania 
młodocianych w tym okresie. 

 
 

1. Wzmocnienie kształcenia praktycznego 
2. Kształcenie zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy przez 36 miesięcy 
3. Kształcenie w zawodzie poprzez realizację zadań praktycznych 
4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego- lepszy wynik na egzaminie zawodowym, czeladniczym 
5. Współredagowanie programu zajęć praktycznej nauki zawodu w oparciu o podstawę programową  kształcenia w 

zawodach szkolnictwa branżowego na okres 36 miesięcy 
 



Egzamin czeladniczy 

Organizowanie 
egzaminu 

zawodowego 1. Promocja kształcenia zawodowego, rzemieślniczego poprzez 
obowiązkowy udział ucznia w egzaminie czeladniczym 
(zawodowym) 

2. Wyposażenie ucznia / absolwenta w wymagane certyfikaty  
3. Szybsze wejście na krajowy  rynek pracy 
4. Skrócenie ścieżki awansu zawodowego w danym zawodzie 



Wyposażenie szkolnych warsztatów, pracowni szkolnych 

Wyposażenie 
szkolnych warsztatów,  

pracowni 

1. Promowanie branży zawodowej poprzez nawiązanie współpracy ze 

szkołami branżowymi, otwieranie klas patronackich 

2. Otwieranie szkół branżowych przez pracodawców – szkolenie 

przyszłej kadry na potrzeby firmy 

3. Zwolnienie od podatku darowizn przekazywanych szkołom 

kształcącym w zawodach 

4. Wliczanie w koszty uzyskania przychodu świadczeń wypłacanych 

uczniom z tytułu staży u pracodawców 
 



Art. 3. Ustawa Prawo Oświatowe 
 
1a. System oświaty w zakresie kształcenia zawodowego wspierają także pracodawcy, 
organizacje pracodawców, samorządy gospodarcze lub inne organizacje 
gospodarcze, stowarzyszenia lub samorządy zawodowe, sektorowe rady do spraw 
kompetencji oraz Rada Programowa do spraw kompetencji, o których mowa w 
ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 
 

Wzmocnienie roli pracodawców w procesie kształcenia zawodowego 



Kształcenie w nowych zawodach  

Wojewódzka Rada Rynku Pracy – zgoda na kształcenie w danym zawodzie na 5 lat 

 

 

 

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej ze stycznia 2020 r. - PROGNOZA 

ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACOWNIKÓW W ZAWODACH SZKOLNICTWA 

BRANŻOWEGO  NA KRAJOWYM I WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY 

 

 

 

 

Zawarcie przez Szkołę porozumienia z Pracodawcą 
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Dziękuję za uwagę 


