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Koordynowanie organizacji dokształcania 

teoretycznego młodocianych pracowników

 Kurator oświaty koordynuje organizację 

dokształcania teoretycznego uczniów 

będących młodocianymi pracownikami. 

/art. 51 ust.1 pkt 15a UPO/



Koordynowanie organizacji dokształcania 

teoretycznego młodocianych pracowników

 powołanie w województwach zespołów
ds. koordynacji organizacji turnusów dokształcania
teoretycznego pracowników młodocianych,

 zbudowanie bazy teleadresowej placówek
prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego
uczniów będących pracownikami młodocianymi oraz
szkół ich kształcących,

 stworzenie bazy danych turnusów w rozbiciu na
centra kształcenia zawodowego, zawody, terminy
i poziomy turnusów w poszczególnych zawodach,

 zamieszczenie bazy danych na stronie internetowej
Kuratorium Oświaty,

 wprowadzanie na bieżąco aktualizacji do wykazu
turnusów,



Koordynowanie organizacji dokształcania 

teoretycznego młodocianych pracowników -

PROBLEMY

 brak koordynacji krajowej,

 brak ogólnopolskiej bazy placówek realizujących
turnusy dokształcania uczniów młodocianych
pracowników wraz z danymi oraz harmonogramu
turnusów w jakich zawodach placówki te kształcą,

 brak centralnej bazy turnusów, co ułatwiłoby dyrektorom
poszukiwanie odpowiedniego turnusu dla młodocianych
na terenie całego kraju z uwzględnieniem odległości od
położenia szkoły czy też miejsca zamieszkania,

 w związku z podwójnym naborem do szkół w roku
szkolnym 2019/2020 pojawił się problem z możliwością
dokształcania teoretycznego ze względu na ograniczoną
liczbę miejsc w internatach i bursach,



Koordynowanie organizacji dokształcania 

teoretycznego młodocianych pracowników -

PROBLEMY
 trudności w zorganizowaniu turnusu dla

młodocianych kształcących się w zawodach
„niszowych” np. modelarz odlewniczy,

 brak wykwalifikowanej kadry do zawodów, a także
przede wszystkim brak kadry do zawodów
„niszowych” np. modelarz odlewniczy,

 kierowanie do ośrodków organizujących turnusy
dużej liczby młodocianych np. 25 osób, które
mogłyby stanowić klasę w szkole branżowej,

 zmiana zawodu przez młodocianych z klas
pierwszych wrzesień /październik -liczne grupy do
których trzeba jeszcze dokładać „zmieniających
zawody”,



 Dyrektorzy szkół prowadzący oddziały wielozawodowe nie

przekazują rodzicom na początku roku szkolnego pełnej

informacji o organizacji kształcenia w takich oddziałach

m.in. o konieczności ukończenia 4 tygodniowych kursów

w każdym roku szkolnym,

 Dyrektorzy ww. szkół nie informują rodziców, że

uczniowie mogą zostać skierowani na kurs do innego

województwa, szczególnie w przypadku, gdy młodociany

kształci się w zawodzie tzw. rzadkim;

 Rodzice uczniów będących młodocianymi pracownikami

nie chcą, aby ich dzieci uczestniczyły w turnusach

dokształcania teoretycznego w miejscowościach odległych

znacznie od miejsca zamieszkania, m.in. ze względu na

koszty przejazdu i pobytu ich dziecka na turnusie,

zapewnienie prawidłowej opieki nad uczniami

w placówkach oświatowych;



Kształcenie praktyczne u pracodawców –

młodociani pracownicy

 Wprowadzone z dniem 1grudnia 2019 r. zmiany w Kodeksie
pracy pozwalają zawrzeć pracodawcy umowę o pracę na
zasadach określonych dla młodocianych pracowników z osobą,
która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową:

 niemającą 15 lat, a która ukończyła szkołę – w roku
kalendarzowym, w którym kończy 15 lat;

 niemającą 15 lat, po wyrażeniu na to zgody przez jej rodziców
lub opiekuna prawnego oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii
poradni psychologiczno-pedagogicznej;

 która ukończyła 18 lat w trakcie nauki w szkole – w roku
kalendarzowym, w którym ukończyła tę szkołę.

/Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo
oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw – Dz.U.poz.2245zezm./



Kształcenie praktyczne u pracodawców –

młodociani pracownicy

 Przystąpienie ucznia – młodocianego pracownika do
egzaminu będzie warunkiem ukończenia branżowej
szkoły I stopnia:

 Uczeń – młodociany pracownik kształcący się
u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – obowiązek
przystąpienia do egzaminu zawodowego.

 Uczeń – młodociany pracownik kształcący się
u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – będzie miał
obowiązek przystąpienia do egzaminu czeladniczego.

 Obowiązek ten dotyczy zarówno absolwentów
ośmioletniej szkoły podstawowej, jak również
absolwentów gimnazjów, którzy rozpoczęli naukę
w branżowej szkole I stopnia w roku szkolnym
2019/2020.

/Art.44q ust.1pkt.4 Ustawy z dnia 7 września1991r.-
Dz.U.z 2019r. poz.1481 ze zm./



Kształcenie praktyczne u pracodawców –

młodociani pracownicy
Pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę w celu
przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów
kształcenia jeżeli:

 młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu
przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego
rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22
marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 poz. 1267),

b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu
przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego
rzemieślnikiem – egzamin zawodowy.

 młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania
określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami,
o których mowa w pkt 1.”, /art. 122 ust. 1 UPO/



Prognoza MEN zapotrzebowania na pracowników 

w zawodach szkolnictwa branżowego 

 W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach

wskazanych przez ministra wysokość kwoty

dofinansowania kosztów kształcenia jednego

młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1,

wynosi do 10 000 zł.

/art. 122 ust. 2a UPO/



Prognoza a subwencja oświatowa

 Zwiększone finansowanie przez cały cykl kształcenia 

ucznia w zawodzie o szczególnym zapotrzebowaniu na 

krajowym rynku pracy.

 Dodatkowe środki w zawodach o szczególnym 

zapotrzebowaniu:

W roku 2019: 1 134 zł / uczeń i 460 zł / uczeń-pracownik młodociany

W roku 2020*: ok 1 220 zł / uczeń i ok 490 zł / uczeń-pracownik

młodociany

*szacunkowe kwoty



Należy korzystać także z prognozy zapotrzebowania na

pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na

wojewódzkim rynku pracy



Kształcenie praktyczne u pracodawców –

młodociani pracownicy

W prognozie na 2020 r. Zostały wskazane 24 zawody szkolnictwa

branżowego, w tym12, w których mogą się kształcić młodociani

pracownicy:

 1) Automatyk 

 2) Elektromechanik 

 3) Elektronik 

 4) Elektryk 

 5) Kierowca mechanik 

 6) Mechanik-monter maszyn i urządzeń 

 7) Mechatronik 

 8) Murarz-tynkarz 

 9) Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw 

sztucznych 

 10) Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 

 11) Operator obrabiarek skrawających 

 12) Ślusarz



„ZAWODY UNIKATOWE” – wykaz zawodów 

szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu 

dla kultury i dziedzictwa narodowego

Obwieszczenie MEN z dnia 11 września 2019 r. MP.2019 poz. 857





W wykazie zawodów „unikatowych” zostało wskazanych

21 zawodów szkolnictwa branżowego, w tym 15,

w których mogą się kształcić młodociani pracownicy:

 1) Cieśla 

 2) Kaletnik 

 3) Kamieniarz 

 4) Kominiarz 

 5) Koszykarz-plecionkarz 

 6) Kowal 

 7) Monter jachtów i łodzi 

 8) Obuwnik 

 9) Operator urządzeń przemysłu ceramicznego

 10) Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 

 11) Pszczelarz 

 12) Rękodzielnik wyrobów włókienniczych  

 13) Zdun 

 14) Zegarmistrz 

 15) Złotnik-jubiler



Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego
(projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego

rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w

zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności

zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego

Od 1 września 2020 r. wprowadza się nowe zawody:

 mechanik pojazdów kolejowych – kształcenie w BS I

(absolwenci będą mogli kontynuować naukę w BS II

w zawodzie technik pojazdów kolejowych)

 technik pojazdów kolejowych – kształcenie w technikum oraz

BS II

 zdobnik ceramiki – kształcenie w BS I (absolwenci będą mogli

kontynuować naukę w BS II w zawodzie technik ceramik)

 technik spawalnictwa – kształcenie w technikum oraz BS II

(art. 173 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające

ustawę –Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 60, ze zm.)



Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego

Naukę w BS II w zawodzie technik spawalnictwa

będą mogli kontynuować absolwenci kształcący

się w zawodach:

 ślusarz

 mechanik-monter maszyn i urządzeń

 monter kadłubów jednostek pływających

(w okresie przejściowym również monter

kadłubów okrętowych)



Podstawa programowa kształcenia w zawodach 

szkolnictwa branżowego 

W związku z wprowadzeniem nowych zawodów:

 określa się nową podstawę dla zawodu technik

ceramik (na podbudowie zdobnika ceramiki)

 w zawodach: mechanik-monter maszyn

i urządzeń i ślusarz oraz monter kadłubów

jednostek pływających w części dotyczącej

możliwości podnoszenia kwalifikacji

w zawodzie, dodano informację o możliwości

uzyskania dyplomu zawodowego w zawodzie

technik spawalnictwa



Podstawa programowa kształcenia w zawodach 

szkolnictwa branżowego 

W załączniku nr 33, w części I „Wykaz dodatkowych

umiejętności zawodowych” w zakresie branży fryzjersko-

kosmetycznej:

 dodatkowe umiejętności zawodowe „Wykonywanie

i pielęgnacja tresek” oraz „Zagęszczanie

i przedłużanie włosów” zostały przyporządkowane

wyłącznie do zawodów fryzjer oraz technik usług

fryzjerskich (a nie do zawodu technik usług

kosmetycznych, do którego wcześniej zostały

omyłkowo przyporządkowane)

 do zawodu technik usług kosmetycznych zostały

przyporządkowane dodatkowe umiejętności zawodowe:

„Elementy wizażu” oraz „Podstawy charakteryzacji”



Ważne informacje

 Szkoła przygotowuje do zawodu natomiast nie ma
możliwości nadawania uprawnień (np. SEP),

 SIO – należy wypełniać zgodnie z obowiązującym
prawem (typ szkoły, nazwa zawodu, formy
kształcenia) – dla uczniów przypisanych do
zwodów, których nie ma nie będą przeprowadzane
egzaminy (nazwa zawodu, numer zawodu)

 Zweryfikować uczniów BS I, czy zostali poprawnie
wykazani jako młodociani pracownicy

 RSPO nie jest adekwatne do SIO – często szkoły,
które są wpisane w RSPO nie istnieją



Ważne informacje
 W Branżowej Szkole I Stopnia może się uczyć uczeń

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – nie może

to być uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu

umiarkowanym, znacznym oraz z niepełnosprawnościami

sprzężonymi.

/Zał. nr 8 do rozporządzenia z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie

ramowych planów nauczania dla publicznych szkół poz. 693/

 W Technikum oraz w Liceum mogą się uczyć uczniowie w normie

intelektualnej (uczeń niepełnosprawny - ruchowo, niedowidzący,

niedosłyszący, zagrożony niedostosowaniem społecznym,

niedostosowany społecznie)

/Zał. nr 4 i nr 5 do rozporządzenia z dnia 3 kwietnia 2019 r.

w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół poz.

693/



Ważne informacje
 Staż uczniowski nie może być realizowany za granicą

 Uczeń odbywający staż uczniowski otrzymuje
miesięczne świadczenie pieniężne, chyba że strony
umowy o staż uczniowski, postanowią, że staż jest
odbywany nieodpłatnie.

/art. 121a ust. 6 UPO/

 Wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie
może przekraczać wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie
ustawy z dnia 10 października 2002r. O minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.z2017r.poz.847).

/art. 121a ust. 7 UPO/

 Stawka godzinowa za staż uczniowski będzie przyjęta
17 zł/h



Dziękuję za uwagę


