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Na podstawie art. 95da ust. 3 ustawy z dnia 26 paź-
dziernika 1982 r. o postępowaniu w sprawach nielet-
nich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178) zarządza się, co 
następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki 
i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu w war-
sztatach szkolnych prowadzonych przez szkołę lub ze-
spół szkół, działających przy zakładzie poprawczym 
lub schronisku dla nieletnich oraz kwalifikacje wyma-
gane od osób prowadzących praktyczną naukę zawo-
du i przysługujące im uprawnienia.

§ 2. Rozporządzenie stosuje się do nieletnich 
umieszczonych w zakładach poprawczych albo schro-
niskach dla nieletnich, będących uczniami szkół po-
nadgimnazjalnych lub zespołów szkół ponadgimna-
zjalnych, zwanych dalej „nieletnimi”, oraz do szkół 
ponadgimnazjalnych lub zespołów szkół ponadgim-
nazjalnych w zakładzie poprawczym lub schronisku 
dla nieletnich prowadzących kształcenie zawodowe, 
zwanych dalej „szkołami”.

§ 3. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana 
przez szkołę.

§ 4. 1. Zajęcia praktyczne organizuje się dla nielet-
nich w celu opanowania przez nich umiejętności za-
wodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym 
zawodzie.

2. Praktyki zawodowe organizuje się dla nieletnich 
w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy 
i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warun-
kach pracy.

3. Praktyki zawodowe mogą być organizowane 
w czasie całego roku szkolnego, w tym również 
w okresie ferii letnich.

4. W przypadku organizowania praktyk zawodo-
wych w okresie ferii letnich odpowiednio skraca się 
czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla 
nieletnich odbywających te praktyki.

5. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych 
przez nieletnich na zajęciach praktycznych i prakty-
kach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć 
i praktyk określa program nauczania dla danego za-
wodu dopuszczony do użytku w danej szkole przez 
dyrektora szkoły.

§ 5. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej na-
uki zawodu nieletnich w wieku do lat 16 nie może 
przekraczać 6 godzin, a nieletnich w wieku powyżej 
16 lat — 8 godzin.

§ 6. 1. Praktyczna nauka zawodu jest prowadzona 
indywidualnie lub w grupach. 

2. Liczba nieletnich w grupie powinna umożliwiać 
realizację programu nauczania dla danego zawodu 
dopuszczonego do użytku w danej szkole przez dyrek-
tora szkoły i uwzględniać specyfikę nauczanego zawo-
du, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prze-
pisy w sprawie prac wzbronionych młodocianym, 
a także warunki lokalowe i techniczne w miejscu od-
bywania praktycznej nauki zawodu.

3. Podziału nieletnich na grupy dokonuje kierow-
nik warsztatów szkolnych w porozumieniu z dyrekto-
rem szkoły, po zasięgnięciu opinii dyrektora zakładu.

§ 7. 1. Dyrektor szkoły, przy której odbywa się w ra-
mach warsztatów praktyczna nauka zawodu:

1)  nadzoruje realizację programu praktycznej nauki 
zawodu;

2)  zapewnia ubezpieczenie nieletnich od następstw 
nieszczęśliwych wypadków;

3)  wyznacza do prowadzenia praktycznej nauki zawo-
du nauczycieli praktycznej nauki zawodu, zwanych 
dalej „nauczycielami”;

4)  zapewnia stanowiska szkoleniowe wyposażone 
w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, mate-
riały i dokumentację techniczną, uwzględniające 
wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy;

5)  zapewnia odzież, obuwie robocze i środki ochrony 
indywidualnej oraz środki higieny osobistej przy-
sługujące na danym stanowisku pracy pracowni-
kom, zgodnie z odrębnymi przepisami;

6)  zapewnia pomieszczenia do przechowywania 
odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony 
indywidualnej;

7)  zapewnia dostęp do urządzeń higieniczno-sanitar-
nych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych;

8)  zapoznaje nieletnich z organizacją pracy, regula-
minem pracy, w szczególności w zakresie prze-
strzegania porządku i dyscypliny pracy, oraz 
z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy;

9)  nadzoruje przebieg praktycznej nauki zawodu;

10)  sporządza w razie wypadku podczas praktycznej 
nauki zawodu dokumentację powypadkową;

11)  powiadamia dyrektora zakładu poprawczego lub 
schroniska dla nieletnich o naruszeniu przez nie-
letniego regulaminu pracy.
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2. Nadzór nad realizacją przez dyrektora szkoły za-
dań wymienionych w ust. 1 sprawuje dyrektor zakładu 
poprawczego lub schroniska dla nieletnich. 

§ 8. 1. Zajęcia praktyczne prowadzą nauczyciele 
oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu. 

2. Instruktorami praktycznej nauki zawodu są:

1)  pracownicy, dla których praca dydaktyczna i wy-
chowawcza z uczniami lub młodocianymi stanowi 
podstawowe zajęcie i jest wykonywana w tygo-
dniowym wymiarze godzin przewidzianym dla na-
uczycieli, określonym w odrębnych przepisach;

2)  pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracowni-
cy albo osoby prowadzące indywidualne gospo-
darstwa rolne, dla których praca dydaktyczna i wy-
chowawcza z uczniami lub młodocianymi nie sta-
nowi podstawowego zajęcia lub jest wykonywana 
w tygodniowym wymiarze godzin niższym niż 
przewidziany dla nauczycieli, w ramach obowiązu-
jącego ich tygodniowego czasu pracy.

3. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, o któ-
rych mowa w ust. 2 pkt 1, powinni posiadać kwalifika-
cje wymagane od nauczycieli, określone w przepisach 
art. 9 ust. 1—3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, 
z późn. zm.1)) oraz przepisach wykonawczych wyda-
nych na ich podstawie. 

4. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, o któ-
rych mowa w ust. 2 pkt 2, powinni posiadać co naj-
mniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą na-
uczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, 
którego będą nauczać, i przygotowanie pedagogiczne 
wymagane od nauczycieli, określone w odrębnych 
przepisach, lub ukończony kurs pedagogiczny, orga-
nizowany na podstawie odrębnych przepisów, które-
go program został zatwierdzony przez kuratora oświa-
ty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć 

z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin 
praktyki metodycznej, albo kurs pedagogiczny upraw-
niający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej 
nauki zawodu ukończony przed dniem 6 stycznia 
1993 r., z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, o któ-
rych mowa w ust. 2 pkt 2, niemający tytułu mistrza 
w zawodzie powinni posiadać przygotowanie pedago-
giczne lub ukończony kurs pedagogiczny, o których 
mowa w ust. 4, oraz:

1)  świadectwo ukończenia technikum, technikum 
uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo 
świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dy-
plom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policeal-
nej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do 
zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej 
trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą na-
uczać, lub

2)  świadectwo ukończenia liceum zawodowego i ty-
tuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzęd-
ny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co naj-
mniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie naby-
ty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

3)  świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcące-
go, liceum technicznego, liceum profilowanego, 
uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, tech-
nikum i technikum uzupełniającego, kształcących 
w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, 
lub średniego studium zawodowego i tytuł robot-
nika wykwalifikowanego lub równorzędny w za-
wodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej 
sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po 
uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

4)  dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku 
(specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego 
będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy 
w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub 
dyplom ukończenia studiów wyższych na innym 
kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcio-
letni staż pracy w zawodzie, którego będą na-
uczać. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, 
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, 
poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, 
poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, 
Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, 
poz. 1706.




