
Nowy Sącz, 25/26 października 2021 r.                

Egzaminy kończące naukę zawodu 

uczniów-pracowników 

młodocianych w 2022 r.

Witamy rzemieślników, pracodawców, mistrzów szkolących, 

nauczycieli.
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Pracownik młodociany/uczeń – kształcenie dualne.
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Pracodawca i szkoła dzielą między siebie obowiązki związane z 

kształceniem uczniów. 

W szkole przekazywana jest wiedza teoretyczna, a pracodawca przejmuje 

odpowiedzialność za kształcenie praktyczne.

System dualny ułatwia powiązanie szkolnictwa bezpośrednio z rynkiem pracy. 

Pracowników kształci się pod rynek pracy. W krajach stosujących ten system kształcenia 

znacząco spadło bezrobocie wśród młodych pracowników. Jest to źródło 

wykwalifikowanych kadr dla małych firm.

Można zaryzykować stwierdzenie że dualny system kształcenia zawodowego jest 

remedium na wiele problemów gospodarki i rynku pracy.

Dualne kształcenie w naszej 

szkole opiera się na ścisłej 

współpracy dwóch partnerów:

• pracodawcy/rzemieślnika,

• szkoły branżowej.
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pracownik młodociany/uczeń 
realizuje

Podstawę programową 
kształcenia ogólnego w 

szkole

Podstawę programowa 
kształcenia zawodowego 

(u pracodawcy i w 
szkole),

np. fryzjer

Podstawę programowa 
kształcenia zawodowego 

(u pracodawcy)

Praktyczna nauka zawodu 
u pracodawcy

Turnus dokształcania 
teoretycznego –

Centrum Kształcenia 
Zawodowego

Pracownik młodociany/uczeń – kształcenie dualne.
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pracownik młodociany/uczeń 
realizuje

Podstawę programową kształcenia zawodowego u pracodawcy.

Program nauczania - opis sposobu realizacji celów i zadań 
ustalonych w podstawie programowej.

Podstawę programowa 
kształcenia zawodowego (u 

pracodawcy i w szkole),

np. fryzjer

Podstawę programowa 
kształcenia zawodowego (u 

pracodawcy)

Pracownik młodociany/uczeń – kształcenie dualne.



Nasza szkoła: szkolacechnowysacz.pl
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Podstawy programowe i programy nauczania w 

poszczególnych zawodach.
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PROGRAM NAUCZANIA 
ZAWODU

MECHANIK POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH

Podstawy programowe i programy nauczania w 

poszczególnych zawodach.
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PROGRAM NAUCZANIA ZAWODU
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT 

WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Podstawy programowe i programy nauczania w 

poszczególnych zawodach.
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PROGRAM NAUCZANIA 
ZAWODU

fryzjer

Podstawy programowe i programy nauczania w 

poszczególnych zawodach.
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PROGRAM NAUCZANIA 
ZAWODU

kucharz

Podstawy programowe i programy nauczania w 

poszczególnych zawodach.



Podstawy prawne z zakresu organizacji 

kształcenia zawodowego.

10

USTAWY

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1915)

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1082)

PRZEPISY WYKONAWCZE/ROZPORZĄDZENIA

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w 

sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa 

branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. 

2019, poz. 316)  - od roku szkolnego 2019/20 w klasie I BSIS.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w 

sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2019, poz. 391) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  19 marca 2019 r. 

w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 

2019, poz. 652) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. 

w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. 

2019, poz. 639) )  - od roku szkolnego 2019/20 w klasie I BSIS.

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w 

sprawie  podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa 

branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie 

wybranych zawodów  szkolnictwa branżowego (Dz. U. 2019, poz. 991) )  

- od roku szkolnego 2019/20 w klasie I BSIS.



Podstawy prawne z zakresu organizacji 

kształcenia zawodowego/USTAWA PRAWO 

OŚWIATOWE
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Art. 122. 1. Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o 

pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów 

kształcenia, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba 

zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia 

przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie 

przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia;

2) 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 art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o 

rzemiośle,

b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u 

pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy (OKE).

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 oraz z 2019 r. poz. 1636)

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-02-2020&qplikid=2594


Egzaminy kończące naukę zawodu uczniów –

pracowników młodocianych.

zapisy Ustawy o Systemie Oświaty
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Art. 44q.  [Ukończenie szkoły] 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową lub szkołę ponadpodstawową, jeżeli:

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych (….) pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne (….)

4) w przypadku branżowej szkoły I stopnia - przystąpił ponadto do:

a) egzaminu zawodowego - w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 

44zzzb ust. 3 pkt 1,

Art. 44zzzb. 190 [Egzamin zawodowy] 

3. Do egzaminu zawodowego (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna):

1) przystępują uczniowie branżowych szkół I stopnia niebędący 

młodocianymi pracownikami oraz uczniowie będący młodocianymi 

pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u 

pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem 
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Art. 44q.  [Ukończenie szkoły] 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową lub szkołę ponadpodstawową, jeżeli:

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych (….) 

pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne

(….)

4) w przypadku branżowej szkoły I stopnia - przystąpił ponadto do:

b) egzaminu czeladniczego (Izba Rzemieślnicza) zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 

3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267) - w przypadku 

ucznia będącego młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u 

pracodawcy będącego rzemieślnikiem.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie 

egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, 

przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2016 r. poz. 1285) 

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki powoływania komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych przeprowadzających egzamin 

czeladniczy (….) w zakresie zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła, o którym mowa 

w art. 3 ust. 3i ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle;

2) warunki dopuszczania do egzaminu czeladniczego (….) o którym mowa w pkt 1;

Egzaminy kończące naukę zawodu uczniów –

pracowników młodocianych.

zapisy Ustawy o Systemie Oświaty
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Uwaga zapis Art. 3 ust 3a ustawy o rzemiośle

3a. Podstawę przeprowadzania egzaminów w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi 

rzemiosła stanowią standardy wymagań egzaminacyjnych ustalone przez Związek Rzemiosła 

Polskiego, z zastrzeżeniem ust. 3b. 

3b. [3b. Podstawę przeprowadzania egzaminów w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego, stanowią wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w 

zawodach.] 

Nowe brzmienie ust. 3b w art. 3 weszło 

w życie z dn. 1.09.2019 r. (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 

1287). 

Egzaminy kończące naukę zawodu uczniów –

pracowników młodocianych.
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pracownik młodociany/uczeń 
kończy szkołę, jeżeli przystąpi do egzaminu:

zawodowego (OKE)

zatrudniony u pracodawcy niebędącego 
rzemieślnikiem

Termin egzaminu pisemnego: 2-7 czerwca 
2022r. + termin dodatkowy.

Część praktyczna: 1-17 czerwca 2022 r.

czeladniczego (Izba Rzemieślnicza)

zatrudniony u pracodawcy 
będącego rzemieślnikiem

Termin egzaminu: ………………

Egzaminy kończące naukę zawodu uczniów –

pracowników młodocianych.

24 czerwca 2022 r.- zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

17 czerwca 2022 r. rada pedagogiczna klasyfikacyjna
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Egzaminy kończące naukę zawodu uczniów –

pracowników młodocianych.

Ważne: Deklaracja pracodawcy zatrudniającego 

młodocianego pracownika.

Termin złożenia deklaracji do 

szkoły-do 30 listopada 2021 r.

Szkoła organizuje egzamin 

zawodowy w OKE (nie jest 

rzemieślnikiem) – termin 

złożenia deklaracji przez ucznia 

do OKE do 7 lutego 2022 r.
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I. Obowiązkowość egzaminu 

Do egzaminu zawodowego przystępują uczniowie branżowych szkół I 

stopnia. Nie przystąpienie do egzaminu zawodowego oznaczać będzie 

brak ukończenia szkoły-uczeń powtarza klasę trzecią.

II. Część pisemna egzaminu w OKE przeprowadzana wyłącznie z 

wykorzystaniem elektronicznego systemu (tj. egzamin przy 

komputerze).

III. Jawność zadań egzaminacyjnych w części praktycznej (wybrane 

kwalifikacje).

CKE ogłasza listę kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach określonych 

w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, z których zadania 

egzaminacyjne w części praktycznej egzaminu zawodowego są jawne, 

wraz z podaniem miejsca udostępnienia tych zadań do publicznej 

wiadomości na 3 miesiące przed egzaminem..

Egzaminy kończące naukę zawodu uczniów –

pracowników młodocianych.

Najważniejsze zmiany.



Dokumentowanie przebiegu praktycznej nauki 

zawodu.
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Dokumentacja pracownicza/KP. (ewidencja czasu pracy!)

Dokumentacja realizacji praktycznej nauki zawodu/programu/podstawy

programowej.



Dokumentowanie przebiegu praktycznej nauki 

zawodu - ????
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Np. Kolorem czerwonym 

odnotowujemy liczbę godzin

Np. Kolorem czerwonym 

odnotowujemy daty

Im więcej naniesionych poprawek, uwag, 

informacji o realizacji, tym lepiej. 

To oznacza, że „program żyje”

Np. Kolorem czerwonym 

nanosimy oceny, 4-stopień 

opanowania tej umiejętności



Dokumentowanie przebiegu praktycznej nauki 

zawodu – forma zalecana.
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Uwaga: W tym roku szkolnym analizujemy 

zapisy w dzienniczku ucznia co

2 miesiące.



Współpraca pracodawców ze szkołą.
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pracodawca Szkoła, np. wykaz ocen, 

frekwencja    frekwencja



Dziękuję za uwagę

Józef Klimek

Dyrektor
Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia im. 

Św. Józefa CRRiP w Nowym Sączu
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Dyskusja i wnioski.


