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Organizacja kształcenia pracowników 

młodocianych

PODSTAWY PRAWNE:

• Ustawa Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 91, z późn. 

zm.)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r.  w sprawie 

kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (obowiązuje z dniem 1 września 

2019 r.)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 22 lutego 2019r.wsprawie 

praktycznej nauki zawodu

• 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

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

w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół
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Model kształcenia pracowników  młodocianych

Pracownik młodociany

Kształcenie teoretyczne Kształcenie praktyczne

Szkoła lub Centrum 
Kształcenia 

Zawodowego

Pracodawcy
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Turnusy dokształcania 
teoretycznego 
młodocianych 
pracowników 

publiczne i niepubliczne 
szkoły prowadzące 

kształcenie zawodowe

publiczne i niepubliczne 
centra kształcenia 

zawodowego

w zakresie 
zawodów, w 

których kształcą

Art. 117 ust. 2c UPO
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 19 marca 2019 r.  w sprawie kształcenia ustawicznego 

w formach pozaszkolnych (obowiązuje z dniem 1 września 2019 r.)

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) rodzaje publicznych placówek kształcenia ustawicznego oraz zadania

publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych centrów
kształcenia zawodowego; (…)

§ 5. 1. Publiczne centrum kształcenia zawodowego:
2) prowadzi turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych
pracowników, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 4 ustawy.
Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników – należy przez to rozumieć formę
kształcenia zawodowego teoretycznego młodocianych pracowników w zakresie zawodu nauczanego
w branżowej szkole I stopnia, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową
kształcenia w tym zawodzie.

§17.1. Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników,
zwany dalej „turnusem”, organizuje się dla młodocianych pracowników
dokształcających się teoretycznie w zakresie danego zawodu
szkolnictwa branżowego nauczanego w branżowej szkole I stopnia.



www.zsipkz.zgora.pl

Organizacja kształcenia pracowników 
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Art. 117.UPO

8. Wysokość opłaty ustala dyrektor publicznej szkoły, placówki lub centrum, 
o których mowa w ust. 1, w porozumieniu z organem prowadzącym. Opłata nie 
może przekraczać ponoszonych kosztów kształcenia w danej formie.

9. Opłata jest wnoszona za cały okres kształcenia, w terminie do dnia 
rozpoczęcia kształcenia, na rachunek bankowy publicznej szkoły, placówki lub 
centrum, o których mowa w ust. 1, wskazany przez dyrektora 
tej szkoły, placówki lub centrum.

(Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) 
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Młodociany pracownik czyli kto?

Art. 190. Ustawowe pojęcie młodocianego
§ 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie 
przekroczyła 18 lat.
Art. 191. Zasady zatrudniania młodocianych

§ 1. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:
1) ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową;
2) przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie 

zagraża ich zdrowiu.
§ 2. Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko 
w celu przygotowania zawodowego.
Art. 197. Obowiązek dokształcania się pracownika młodocianego
§ 1.Pracownik młodociany jest obowiązany dokształcać się do ukończenia 18 lat.
§ 2. W szczególności pracownik młodociany jest obowiązany:
1) do dokształcania się w zakresie ośmioletniej szkoły podstawowej, jeżeli szkoły takiej 
nie ukończył;
2) do dokształcania się w zakresie szkoły ponadpodstawowej lub w formach 
pozaszkolnych.
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§ 19. 1. Młodociani pracownicy są przyjmowani na turnusy na podstawie
skierowania wydanego przez:
1) pracodawcę albo
2) szkołę - w przypadku gdy szkoła nie ma możliwości zrealizowania
kształcenia zawodowego teoretycznego.
2. Skierowanie zawiera:
1) imię i nazwisko młodocianego pracownika oraz datę i miejsce jego
urodzenia;
2) numer PESEL młodocianego pracownika, a w przypadku młodocianego
pracownika, który nie posiada numeru PESEL - numer dokumentu
potwierdzającego jego tożsamość;
3) nazwę pracodawcy albo szkoły kierujących młodocianego pracownika na
turnus;
4) nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów
szkolnictwa branżowego, oraz zakres dokształcania teoretycznego. (…)
3. Skierowanie składa się odpowiednio do dyrektora szkoły lub centrum
kształcenia zawodowego w określonym przez nich terminie.
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Młodociany pracownik, który ukończył turnus, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu 
dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych, który stanowi załącznik nr 4 
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
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Ramowe plany nauczania

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH

Nr programu: 814290/ZSiPKZ/CKZ/BSI/2019

CHM.01. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Lp.
Przedmioty zawodowe obowiązujące  

na turnusach dokształcania 

teoretycznego

I 

stopie

ń

II 

stopie

ń

III 

stopie

ń Razem godzin w cyklu 

kształcenia

4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Podstawy rysunku technicznego 16 16 0 32

3
Podstawy konstrukcji i technologii 

maszyn do przetwórstwa tworzyw 

sztucznych

48 52 60 160

4 Podstawy elektrotechniki 24 24 0 48

5 Materiałoznawstwo tworzyw sztucznych 24 0 0 24

6
Technologia przetwórstwa tworzyw 

sztucznych
0 44 52 96

7 Język obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem godzin 136 136 136 408

Uczniowie, którzy rozpoczną 
kształcenie w roku szkolnym 
2019/2020 w klasie branżowej szkoły i 
stopnia w oddziale dla uczniów 
będących absolwentami 
dotychczasowego gimnazjum, 
realizują również efekty kształcenia 
wspólne dla wszystkich zawodów w 
zakresie podejmowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej (PDG), 
określone w części II załącznika do 
Rozporządzenia MEN z dnia 31 marca 
2017 r. w sprawie podstawy 
programowej kształcenia w zawodach 
(Dz. u. poz. 860 oraz z 2018 r. poz. 
744).
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Kształcenie pracowników młodocianych w CKZ 

w ZSiPKZ w Zielonej Górze
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Pracownicy młodociani na turnusach 3 stopnia
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Pracownicy młodociani na turnusach 2 stopnia
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Pracownicy młodociani na turnusach 1 stopnia
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Ranking zawodów pracowników młodocianych w CKZ 
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Zawody niszowe
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Kształcenie pracowników młodocianych  w roku 

szkolnym 2019/2020

Centrum Kształcenia 

Zawodowego w ZSiPKZ

w Zielonej Górze

I stopień
930 pracowników młodocianych do 
przeszkolenia

574  przeszkolonych pracowników 
młodocianych

430 przeszkolonych pracowników młodocianych

II stopień

III stopień

I stopień
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Strona internetowa CKZ
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Komunikaty

• programy nauczania,

• przekazywanie informacji o pm przez szkoły 
macierzyste,

• skierowania na turnusy,

• języki obce,

• oświadczenia rodziców,

• informacja RODO



Dziękuję za

uwagę


