
Organizacja Praktycznej Nauki Zawodu



ORGANIZACJA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Praktyczna nauka zawodu organizowana:

• w szkole branżowej I stopnia z dotychczasowymi oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej w formie 

zajęć praktycznych w pracowniach szkolnych,

• w szkole branżowej I stopnia z dotychczasowymi oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej w formie 

zajęć praktycznych u pracodawców na podstawie umowy zawartej między młodocianym a 

pracodawcą (zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy (jako miejsce), a prowadzone są przez 

wyznaczonych przez pracodawcę instruktorów praktycznej nauki zawodu.

• w technikum w formie praktyk zawodowych u pracodawców na podstawie umowy zawartej między 

dyrektorem szkoły a pracodawcą (pracodawca zapewnia opiekuna bezpośredniego przy pracy, a 

szkoła zapewnia nadzór pedagogiczny).



Młodociany pracownik 
 Nauka zawodu u pracodawcy trwa nie dłużej niż 36 miesięcy z zastrzeżeniem przypadku,

kiedy młodociany dokształcający się w Szkole nie otrzymał promocji do klasy programowo
wyższej lub nie ukończył Szkoły. Pracodawca, na wniosek młodocianego, albo izba
rzemieślnicza, na wniosek pracodawcy będącego rzemieślnikiem
i młodocianego, może przedłużyć czas trwania nauki zawodu, nie więcej jednak niż o 12
miesięcy, w celu umożliwienia dokończenia nauki w szkole,
a w innych uzasadnionych przypadkach nie więcej niż o 6 miesięcy.

 Uczeń starający się o przyjęcie do Szkoły zobowiązany jest do złożenia stosowanych
dokumentów, w tym umowy o pracę i zaświadczeń lekarskich przewidzianych odrębnymi
przepisami prawa.

 W przypadku rozwiązania umowy pomiędzy pracodawcą a młodocianym pracownikiem
i brakiem kontynuacji nauki zawodu u innego lub tego samego pracodawcy, uczeń zostaje

skreślony z listy uczniów na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej. (30 dni na dostarczenie
nowej umowy)

 Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi 3 lata.(w każdym zawodzie)

 Wymiar godzin przedmiotów kształcenia ogólnego i zawodowego dla poszczególnych klas
jest określany według ramowego planu nauczania dla branżowej szkoły I stopnia,
stanowiącego załącznik do rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania.



Szczegółowy zakres obowiązków ucznia - młodocianego pracownika w zakresie praktycznej nauki zawodu

określa jego pracodawca zgodnie z odrębnymi przepisami.

Każdy uczeń ma obowiązek odpowiednio przygotować się do zajęć praktycznych poprzez:

 zapoznanie się z regulaminem i programem zajęć praktycznej nauki zawodu;

 odbycie w wyznaczonym terminie szkolenia bhp oraz innych przewidzianych Kodeksem pracy szkoleń i badań;

 systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia;

 przestrzeganie zapisów Kodeksu pracy i regulaminu pracy – jeśli taki został wprowadzony 
u pracodawcy;

 dostosowanie się do ustalonego w zakładzie pracy harmonogramu dnia;

 rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez pracodawcę;

 przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz regulaminu zakładowego;

 natychmiastowe zgłoszenie każdego wypadku, uszkodzenia lub skaleczenia pracodawcy lub opiekunowi praktyk.

Nieobecność na zajęciach praktycznych musi być usprawiedliwiona.

 Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest zwolnienie lekarskie, które niezwłocznie należy dostarczyć
pracodawcy,(elektroniczny druk L-4). Kopię zwolnienia lekarskiego uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy klasy
w celu usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach w szkole.

 Uczeń ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie z wystawioną oceną przez pracodawcę za odbytą praktyczną naukę zawodu
najpóźniej na tydzień przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej (śródrocznym i rocznym)

 Niedostarczenie oceny w ustalonym terminie jest podstawą do niepromowania ucznia do klasy programowo wyższej lub
nieklasyfikowania ucznia na dany semestr.

! pracodawca w celu oceny ucznia i wystawienia zaświadczenia powinien użyć do tego celu odpowiedniego wzoru tego 
zaświadczenia uwzględniając skalę ocen przyjętą w statucie szkoły, oraz wszelkie dane które, określają rok szkolny, semestr itp.



Miejscowość……………………data……………………

……………………………………

pieczęć zakładu pracy                                                                                                        

OCENA Z ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

Zespół Szkół Technicznych 

w Kole

Zaświadcza się , że młodociany pracownik 
………………………………………………………..............................................

zatrudniony/a w tutejszym zakładzie pracy w celu praktycznej 

nauki zawodu  w……… półroczu roku  szkolnego 20…..../20…...

otrzymał/a następującą ocenę z zajęć praktycznych:

……………………………………………………………………………………….…  

podpis osoby odpowiedzialnej 
za zajęcia praktyczne

………………………………………………..…………

Skala ocen:

Oceny: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 
publicznych.



Pracodawca: 

 Prowadzi szkolenia bhp, ppoż. (wstępne i stanowiskowe), które dokumentuje
wymaganym zaświadczeniem oraz zapisem w dzienniczku praktycznej nauki zawodu.

 Dopuszcza do pracy młodocianych pracowników w ubraniu roboczym zgodnym z
przepisami

 Zapoznaje z programem praktycznej nauki zawodu.

 Systematycznie ocenia młodocianego pracownika po każdych zajęciach praktycznych lub
po wykonaniu zadania.

 Dokonuje oceny semestralnej i końcoworocznej osiągniętych przez młodocianego
pracownika wyników szkolenia oraz dostarcza (młodociany) do szkoły nie później niż na
2 tygodnie przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną.

 Utrzymuje stały kontakt z rodzicami ucznia i wychowawcą klasy, których informuje o
łamaniu przez młodocianych pracowników przepisów bhp, regulaminu itp.

 Informuje szkołę bądź wychowawcę klasy o rozwiązaniu umowy o pracę w celu
przygotowania zawodowego z uczniem Branżowej Szkoły I stopnia lub o dyscyplinarnym
zwolnieniu ucznia.

 Organizuje spotkania indywidualne z rodzicami młodocianego pracownika oraz (w razie
potrzeby) bierze udział w zebraniach organizowanych przez Szkołę.

 Umożliwia wyrównanie braków w opanowaniu materiału wynikających z nieobecności
nieusprawiedliwionych w terminie i formie uzgodnionej z młodocianym pracownikiem.



Szkoła a zakład pracy

Współpraca Szkoły z zakładami, prowadzącymi naukę zawodu uczniów
młodocianych pracowników, polega w szczególności na:

 kontrolowaniu przez Szkołę realizacji programu praktycznej nauki zawodu 
oraz warunków jej odbywania,

 wymianie informacji o wynikach nauczania i zachowania,
 akceptowaniu ustalonych przez pracodawców lub osoby przez nich 

upoważnione oceny z zajęć praktycznych.
Szczegółowy zakres obowiązków ucznia na zajęciach praktycznych

w warsztatach szkolnych określa regulamin warsztatów oraz regulaminy
Pracowni Zajęć Praktycznych. Kształcenie praktyczne w warsztatach
szkolnych organizuje i nadzór nad jego przebiegiem sprawuje Kierownik
pracowni zajęć praktycznych.



Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i
jest przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na
wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu
egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym. Czas trwania części
praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej kwalifikacji
określony jest w informatorze. Dodatkowo na zapoznanie się z treścią
zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym oraz z
wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, których
nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

 Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu
składającego się z 40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi
do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa. Część pisemna może
być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych
arkuszy egzaminacyjnych lub przy komputerze.

https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/informatory/


Warunki zdania egzaminu
Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:

 z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum 20 
punktów), oraz

 z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. 

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie,
otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję
okręgową.

Osoba, która posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje
wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada odpowiedni poziom wykształcenia
otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do
dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass – Suplement do
Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie
informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede
wszystkim przez pracodawców i instytucje zagraniczne.



Egzamin jest bezpłatny dla uczniów i słuchaczy.(opłata
wymagana tylko w przypadku przystępowania do
egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny)

Egzamin płatny dla:

 młodocianych pracowników

 absolwentów szkół, absolwentów KKZ 
przystępujących do egzaminu lub jego części po raz 
trzeci i kolejny

 osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę 
zawodu lub przyuczenie do zawodu

 osób, przystępujących do egzaminu 
eksternistycznego

W tytule przelewu należy podać:

- imię i nazwisko zdającego,
- nazwę kwalifikacji,
- termin egzaminu,
np. Joanna Kowalska, AU.20. sesja czerwiec-lipiec 2020.

Wysokość opłat za egzamin:

 część pisemna i praktyczna - 191,57 zł

 część pisemna - 63,86 zł (1/3 opłaty)

 część praktyczna - 127,71 zł (2/3 opłaty)

Koszt egzaminu

Dowód wniesienia opłaty składa się w OKE w Poznaniu nie później niż na 30 dni przed terminem 
rozpoczęcia sesji egzaminu zawodowego.

-ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
- rozporządzenie MEN z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczególowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu
potwierdzajacego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2015 r., poz. 673),

- rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 188 ze zm.)



 Zdający, który zdał egzamin 
potwierdzający kwalifikację w danym 
zawodzie, otrzymuje świadectwo 
potwierdzające kwalifikację w zawodzie, 
wydane przez komisję okręgową.

 Dyplomy i suplementy do 
dyplomów wydają okręgowe komisje 
egzaminacyjne.

 Zdający, który nie zdał egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie otrzymuje informację o 
wynikach



Informacje o egzaminie

cke.gov.pl
 Informatory dla poszczególnych zawodów

 Przykładowe arkusze egzaminacyjne  (część teoretyczna) z odpowiedziami

 Przykładowe  arkusze egzaminacyjne (część praktyczna) z kryteriami oceniania

Oznaczenia kwalifikacji

AU.20. - prowadzenie sprzedaży (sprzedawca)

A.21. - wykonywanie zabiegów fryzjerskich (fryzjer)



Egzaminy czeladnicze
Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego.

ETAP PRAKTYCZNY –

 polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadań sprawdzających umiejętności praktyczne.

 przeprowadzany jest on w wytypowanych warsztatach rzemieślniczych posiadających warunki organizacyjne i 
techniczne niezbędne do wykonania przez zdającego zadań egzaminacyjnych.

 czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie może być dłuższy niż 24 godziny 
łącznie w ciągu trzech dni.

ETAP  TEORETYCZNY – składa się z części pisemnej i z części ustnej.

Część pisemna (testy)-polega na samodzielnym udzieleniu odpowiedzi z zakresu następujących tematów:
rachunkowość zawodowa, dokumentacja działalności gospodarczej, rysunek zawodowy, przepisy
i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, podstawowe zasady ochrony środowiska,
podstawowe przepisy prawa pracy, podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej
i zarządzania przedsiębiorstwem. Czas trwania części pisemnej egzaminu teoretycznego nie może być krótszy niż 45
minut i nie może być dłuższy niż 210 minut

Część ustna - polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:
technologia, maszynoznawstwo, materiałoznawstwo. Czas trwania części ustnej egzaminu teoretycznego nie może być
dłuższy niż 30 minut.



 Ocenę końcową egzaminu ustala się na podstawie ocen wystawionych z obu 
etapów egzaminu.

 Zdający zdał egzamin, jeżeli z etapu praktycznego i etapu teoretycznego 
uzyskał co najmniej oceny dostateczne.

 Zdający, który otrzymał ocenę niedostateczną z części praktycznej lub 
tematów części pisemnej lub ustnej egzaminu ma prawo przystąpić do 
egzaminu poprawkowego obejmującego ten temat lub tematy ( należy 
złożyć w wydziale kwalifikacji wypełniony wniosek o dopuszczenie do 
egzaminu poprawkowego i uiścić opłatę za egzamin poprawkowy).

 Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego określa rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie 
egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu 
sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb 
rzemieślniczych (Dziennik Ustaw z 2017r., pozycja 89 z późn. zm.),



Podstawy prawne
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej 

nauki zawodu

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie praktycznej nauki zawodu

 ustawa z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (UoSO) – Dz.U.2018.1457 ze zm. 

 ustawa z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Po) – Dz.U.2018.996 ze zm. •

 – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Z.u.Po) - Dz.U. z 
2018r. poz. 2245

 w okresie przejściowym – ustawa z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o 
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Z.u.Po) - Dz.U. z 2018r. poz. 2245 • 
rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw • ustawa z 22.12.2015 r. o Zintegrowanym 
Systemie Kwalifikacji (ZSK) – Dz.U. z 2018r. poz. 2153 ze zm.

 Kodeks pracy

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego w sprawie oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

 Statut Branżowej Szkoły I stopnia w ZST w Kole



Zmiany w szkolnictwie zawodowym
 Zmian podstaw programowych dla poszczególnych zawodów,

 Nowe programy nauczania,

29 listopada br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał przyjętą 22 listopada br. przez Sejm RP ustawę o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o 
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245).

 Wprowadzone w ustawie rozwiązania dotyczą przede wszystkim:

 organizacji kształcenia w branżowej szkole II stopnia oraz szkole policealnej, a także warunków uruchamiania przez szkołę kształcenia w zawodzie;

 modyfikacji warunków wprowadzania zawodów do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;

 wzmocnienia udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, w tym w realizacji praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkół;

 wzmocnienia nadzoru dyrektora szkoły nad jakością kształcenia prowadzonego u pracodawców;

 umożliwienia szkołom organizacji krótszych form kursowych;

 wprowadzenia obowiązku przystępowania przez uczniów do egzaminu zawodowego przeprowadzanym przez OKE jako warunku ukończenia szkoły;
oraz czeladniczego przeprowadzanego przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (w przypadku ucznia - młodocianego pracownika 
kształcącego się u rzemieślnika

 możliwości realizacji dodatkowych umiejętności w zawodach w celu zwiększenia szansy na zatrudnienie;

 wprowadzenia obowiązkowych szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;

 zasad dotowania publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz branżowych szkół II stopnia;

 zwiększenia dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia uczniów w zawodach deficytowych;

 ujednolicenia pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu (20 godzin tygodniowo);

 organizacji i funkcjonowania szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe;

 zmiany zasad udzielania akredytacji na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.



 Pracodawca nie powinien więc żądać obecności w pracy uczniów
praktycznej nauki zawodu w okresie zimowej lub wiosennej przerwy
świątecznej, ponieważ są to dni wolne od zajęć (§ 3 ust. 1 pkt 1 i 3
rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r.). Podobnie dodatkowymi
dniami wolnymi od zajęć są dni, w których odbywa się egzamin
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jeżeli tak ustalił dyrektor (§ 5
ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r.).

 PODSTAWA PRAWNA:
§ 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 24 sierpnia 2017 r. 

w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1644),
 § 4.Zajęcia praktyczne organizuje się  w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 § 4 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 
r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603).

https://www.portalkadrowy.pl/uczniowie-pracownicy-mlodociani/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-i-sportu-z-1-lipca-2002-r.-w-sprawie-praktycznej-nauki-zawodu-dz.u.-z-2002-r.-nr-113-poz.-988-6894.html
https://www.portalkadrowy.pl/uczniowie-pracownicy-mlodociani/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-i-sportu-z-1-lipca-2002-r.-w-sprawie-praktycznej-nauki-zawodu-dz.u.-z-2002-r.-nr-113-poz.-988-6894.html
https://www.portalkadrowy.pl/uczniowie-pracownicy-mlodociani/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-i-sportu-z-1-lipca-2002-r.-w-sprawie-praktycznej-nauki-zawodu-dz.u.-z-2002-r.-nr-113-poz.-988-6894.html


Czy uczniowie praktycznej nauki zawodu mogą zostać zobowiązani przez pracodawcę do 
przychodzenia do pracy w dni wolne od szkoły – poza feriami letnimi oraz zimowymi – np. w piątek 1 
czerwca 2018 r.? Chodzi o sytuacje szczególne, gdy np. ze względu na egzaminy w szkole uczniowie 
otrzymują 1 lub 2 dni wolnego od zajęć szkolnych.

Odpowiedź:

Pracodawca powinien ustalić rozkład czasu pracy uczniów praktycznej nauki
zawodu w taki sposób, aby uczniowie nie pracowali w dni wolne od zajęć.

Zajęcia praktyczne mogą odbywać się u pracodawców, na zasadach dualnego systemu kształcenia, 
na podstawie:

 umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej między młodocianym a pracodawcą;

 umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej między dyrektorem szkoły a pracodawcą 
przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu (§ 4 ust. 2 rozporządzenia MEN z 24 sierpnia 
2017 r.).

 W obydwu przypadkach obowiązuje regulacja, zgodnie z którą zajęcia praktyczne organizuje się w 
czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych (§ 4 ust. 4 rozporządzenia MEN z 24 sierpnia 
2017 r.). Jedynie wyjątkowo w przypadkach uzasadnionych specyfiką danego zawodu zajęcia 
praktyczne odbywane u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia mogą być 
organizowane także w okresie ferii letnich (§ 4 ust. 5 rozporządzenia MEN z 24 sierpnia 2017 r.).



Jestem właścicielem sklepu spożywczego. Zatrudniam u siebie 3 uczennice 2 klasy szkoły 
zawodowej- praktyki. Do pracy mają obowiązek uczęszczać w czwartki i piątki oraz w 2 soboty w 
miesiącu, zaś do szkoły chodzą w pozostałe dni tygodnia.
Pytanie: Czy w dni wolne od szkoły mają obowiązek uczęszczać na praktyki. Chodzi o przerwy 
świąteczne, dzień nauczyciela itp. Jak to się ma w stosunku do kodeksu pracy młodocianego?

Absolutnie nie mogą pracować w sobotę, żadną jeśli szkoła daje dzień wolny co wynika z organizacji pracy szkoły to uczeń ma wolne

Art. 203. § 1. Młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.

§ 11. Pora nocna dla młodocianego przypada pomiędzy godzinami 22:00 a 6:00. W przypadkach określonych w art. 191 § 5 pora 
nocna przypada pomiędzy godzinami 20:00 a 6:00.

§ 2. Przerwa w pracy młodocianego obejmująca porę nocną powinna trwać nieprzerwanie nie mniej niż 14 godzin.

§ 3. Młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien 
obejmować niedzielę.

Art. 202. § 1. Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę.

§ 2. Czas pracy młodocianego w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę.

§ 3. Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez 
względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy.

§ 31. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny, pracodawca jest obowiązany 
wprowadzić przerwę w pracy trwającą nieprzerwanie 30 minut, wliczaną do czasu pracy.

§ 4. (skreślony)


