
 
 

 

NAUCZYCIEL/INSTRUKTOR  PRAKTYCZNEJ  NAUKI  ZAWODU 
 
1.   Informacje ogólne  
 
 Nauczyciel/instruktor praktycznej nauki zawodu prowadzi zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze w zasadniczych szkołach zawodowych oraz technikach i liceach 

zawodowych. Do zadań nauczyciela należy: 

• przekazywanie uczniom wiedzy praktycznej z zakresu nauczanego przedmiotu; 

celem jest nabycie przez uczniów umiejętności praktycznych w wybranym 

zawodzie 

• realizowanie programów nauczania z zachowaniem korelacji z zawodowymi 

przedmiotami teoretycznymi, dostosowywanie treści kształcenia do wymogów 

stawianych przez zakłady pracy 

• przygotowywanie dla uczniów zadań szkoleniowo-produkcyjnych lub szkoleniowo-

usługowych 

• rozwijanie w uczniach umiejętności samodzielnego myślenia oraz wdrażanie do 

samodzielnej i systematycznej pracy 

• organizowanie stanowisk pracy dla uczniów; czuwanie nad prawidłową 

eksploatacją maszyn i urządzeń, sprawdzanie ich stanu technicznego i 

planowanie napraw  

• wdrażanie uczniów do rygorystycznego przestrzegania zasad bhp, ppoż. i ochrony 

środowiska podczas wykonywania wszelkich prac 

• troska o stan zdrowia uczniów oraz czuwanie nad ich bezpieczeństwem podczas 

wykonywania prac. 

 Nauczyciel praktycznej nauki zawodu jest odpowiedzialny za realizację 

programu nauczania, zalecanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jednak o 

metodach i sposobach jego realizacji decyduje sam. Również sam planuje proces 

dydaktyczno-wychowawczy w ramach nauczanego przedmiotu. Systematycznie 

sprawdza i ocenia prace oraz postępy uczniów, prowadzi dokumentację 

pedagogiczną w zakresie osiąganych wyników nauczania i realizacji programu 



 
 

 

nauczania. Kontaktuje się i współpracuje z rodzicami i opiekunami uczniów. Ściśle 

współpracuje z innymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym lub psychologiem. 

 Miejscem pracy nauczyciela praktycznej nauki zawodu są zasadnicze szkoły 

przyzakładowe, zasadnicze szkoły zawodowe, technika i licea zawodowe. Zajęcia są 

prowadzone najczęściej w warsztatach szkolnych lub nauczyciel nadzoruje praktyki 

odbywające się poza terenem szkoły (w sklepach, fabrykach, warsztatach 

samochodowych itp.). 

 Praca nauczyciela ma charakter indywidualny, wymaga jednak ścisłych 

kontaktów z innymi ludźmi – uczniami, rodzicami i opiekunami, innymi nauczycielami 

i dyrekcją szkoły. Istotne jest, aby nauczyciel miał chęć i możliwość stałego rozwoju, 

samodoskonalenia, uczestniczenia w różnego rodzaju kursach, szkoleniach czy 

warsztatach. 

 Nauczyciel praktycznej nauki zawodu pracuje najczęściej 5 dni w tygodniu, 

godziny pracy są zazwyczaj stałe, uzależnione od planu lekcji.  

 

2.   Wymagania  

 
 Nauczyciel praktycznej nauki zawodu powinien charakteryzować się 

otwartością, wzbudzać zaufanie. Konieczne jest posiadanie umiejętności 

nawiązywania kontaktów, zwłaszcza z młodzieżą, i słuchania. Pożądana jest 

cierpliwość, zdolność koncentracji uwagi, podzielność uwagi, a także 

spostrzegawczość i dobra pamięć. W pracy nauczyciela potrzebna jest zdolność 

obserwacji, wyciągania logicznych wniosków, umiejętność szybkiego podejmowania 

decyzji. Powinien cechować się samokontrolą, dojrzałością i odpornością 

emocjonalną. Przydatne umiejętności to zdolność formułowania myśli w mowie i na 

piśmie, planowania i organizacji pracy, sprawny refleks. Dobrze, gdy nauczyciel ma 

zdolności techniczne, jest osobą kreatywną i twórczą, stale rozwijającą się i otwartą 

na nowe doświadczenia. 



 
 

 

 Pożądana jest dobra sprawność fizyczna. Nauczyciel powinien odznaczać się 

sprawnością narządu wzroku oraz mieć zdolności manualne. Istotny jest także słuch 

umożliwiający komunikację werbalną. 

 

3.   Czynniki utrudniaj ące zatrudnienie w zawodzie 

 

 Czynnikiem utrudniającym pracę w zawodzie  są zaburzenia znacznego 

stopnia sprawności kończyn górnych, a w szczególności w zakresie zręczności 

palców i rąk oraz niewielkiego i znacznego stopnia sprawności kończyn dolnych. 

 Utrudnienie pracy w zawodzie stanowią także wady i dysfunkcje narządu 

wzroku, niedające się korygować szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,  

zaburzenia: widzenia stereoskopowego, prawidłowego pola widzenia, percepcji 

kształtów, rozróżniania barw, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz zmysłu 

równowagi.    

 Z uwagi na pracę polegającą na bezpośrednim kontakcie z młodzieżą  

ograniczeniem jest niepełnosprawność narządu słuchu, która nie może być 

skorygowana aparatem słuchowym w przypadku co najmniej jednego ucha, tak aby 

możliwa była komunikacja werbalna.   

 Przeciwwskazaniem bezwzględnym jest nosicielstwo chorób zakaźnych i 

choroby pasożytnicze. 

 Charakter pracy (przede wszystkim kontakty interpersonalne) powoduje, iż 

znaczące wady wymowy, schorzenia strun głosowych i niska ekspresja werbalna 

mogą również utrudniać pracę w tym zawodzie.  

 

4. Możliwo ść zatrudnienia w zawodzie osób z niepełnosprawno ścią 

 

4.1. Osoby z dysfunkcj ą narządu ruchu   

 Możliwe jest zatrudnienie w tym zawodzie osób z niewielką dysfunkcją 

kończyn dolnych, która nie wyklucza stania i chodzenia, a także dysfunkcją 



 
 

 

niewielkiego stopnia kończyn górnych i sprawności palców, które nie wykluczają 

chwytania, podnoszenia, przenoszenia, wycinania czy wykonywania bardziej 

precyzyjnych czynności.  

 Możliwe jest także zatrudnienie osób ze znaczną dysfunkcją kończyn dolnych, 

również poruszających się na wózkach inwalidzkich, po identyfikacji indywidualnych 

barier i racjonalnym dostosowaniu technicznych i organizacyjnych warunków 

środowiska pracy oraz stanowiska pracy. Wymagany jest wówczas odpowiedni dobór 

stanowiska lub takie ograniczenie lub zmodyfikowanie zakresu pracy, aby większość 

zadań mogła być wykonywana w pozycji siedzącej.  Osoby te mogą być 

nauczycielami niektórych, wybranych przedmiotów zawodowych.  

 

4.2. Osoby z dysfunkcj ą narządu wzroku 

 Istnieje możliwość zatrudnienia w tym zawodzie osób widzących obuocznie, o 

prawidłowym lub nieznacznie ograniczonym zakresie pola widzenia, rozróżniających 

barwy oraz z nieznaczną dysfunkcją narządu wzroku, jeśli jest skorygowana przez 

odpowiednie szkła optyczne lub soczewki kontaktowe. 

 

4.3. Osoby z dysfunkcj ą narządu słuchu 

 Istnieje możliwość wykonywania zawodu nauczyciela praktycznej nauki 

zawodu przez osoby słabosłyszące pod warunkiem, że stosując aparat słuchowy, 

będą mogły prowadzić komunikację werbalną. Osoby głuche lub głuchonieme mogą  

być zatrudnione w szkole, w której uczą się  dzieci głuche. 

 

5. Potrzeba przystosowania stanowiska pracy do potr zeb i mo żliwo ści osób  

z niepełnosprawno ścią  

 

5.1. Osoby z dysfunkcj ą narządu ruchu 

 

Osoby z dysfunkcj ą kończyn górnych 



 
 

 

 Osoby z niewielką dysfunkcją kończyn górnych mogą potrzebować  

ograniczenia lub eliminacji zadań wymagających dużej sprawności rąk i palców oraz 

zastosowania indywidualnych pomocy technicznych, które usprawniają pracę. 

Osobom z dysfunkcją jednej kończyny górnej mogą być potrzebne pomoce 

techniczne (ortezy, protezy), ułatwiające lub umożliwiające im pracę. Osoby z 

niesprawnymi kończynami górnymi mogą korzystać ze specjalnie przystosowanego 

osprzętu komputerowego (np. myszki, pada) lub specjalistycznego oprogramowania 

komputera.  

 

Osoby z dysfunkcj ą kończyn dolnych 

 Osoby z dysfunkcją kończyn dolnych mogą wykonywać wybrane czynności  

zawodowe, możliwe do zrealizowania w pozycji siedzącej na wybranych 

stanowiskach pracy. Może zajść potrzeba dostosowania biurka, siedziska, sprzętów, 

z których osoba z niepełnosprawnością korzysta.  

 Osoby z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych, poruszające się o kulach, 

mogą potrzebować  zainstalowania  uchwytów i poręczy ułatwiających wstawanie i 

podpieranie w czasie stania. Ułatwieniem mogą być poręcze wzdłuż dróg 

komunikacyjnych.  Kolejna możliwa adaptacja to dostosowanie wielkości stanowiska 

pracy i wysokości blatów biurka do indywidualnych potrzeb oraz umieszczenie 

wykorzystywanych urządzeń i narzędzi pracy w zasięgu rąk pracownika. Również 

siedzisko należy przystosować do indywidualnych potrzeb pracownika z 

niepełnosprawnością (regulowana wysokość, uchylne siedzisko, regulowany 

podnóżek, blokada kół, regulowane lub indywidualnie profilowane oparcie tylne, 

regulowane i odchylane podłokietniki. 

 Poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich wymaga likwidacji barier 

architektonicznych w miejscu pracy i w drodze do zakładu pracy. Ciągi 

komunikacyjne powinny być wystarczająco szerokie i pozbawione progów, drzwi do 

pomieszczeń i wind – odpowiedniej szerokości. W miejscu pracy istnieje potrzeba 

powiększenia przestrzeni manewrowej wokół stanowiska pracy, dostosowania 



 
 

 

wysokości położenia blatu biurka i odpowiedniej przestrzeni pod blatem do 

indywidualnych potrzeb pracownika, a także zapewnienia swobodnego dostępu do 

użytkowanych urządzeń i narzędzi pracy oraz umieszczania materiałów w zasięgu 

rąk na odpowiedniej wysokości. 

 Należy zapewnić częściowe lub całkowite wyeliminowanie zadań i czynności  

wymagających dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej. Poleca się pracę na 

wybranych stanowiskach pracy, np. nauki obsługi komputera. 

 

5.2. Osoby z dysfunkcj ą narządu wzroku 

 Wskazane jest zapewnienie odpowiednich szkieł optycznych lub soczewek 

kontaktowych korygujących wadę wzroku. Pomocne może być także odpowiednie 

oświetlenie stanowiska pracy, zastosowanie dodatkowych powiększających 

przyrządów optycznych (lupy, lunety, monookulary), przygotowanie kontrastowego 

(ciemnego) tła biurka, eliminacja potencjalnych źródeł olśnienia (matowe 

powierzchnie).  Dla osób pracujących na komputerze pomocne będzie specjalne 

oprogramowanie (np. edytory tekstu powiększające litery i grafikę).  

 Pomocna jest stała lokalizacja elementów środowiska i stanowiska pracy. 

 

5.3. Osoby z dysfunkcj ą narządu słuchu 

 Istnieje możliwość wykonywania zawodu nauczyciela praktycznej nauki 

zawodu  przez osobę słabosłyszącą pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest 

możliwa do skorygowania za pomocą aparatu słuchowego (zwłaszcza w 

częstotliwościach pasma mowy) w stopniu umożliwiającym swobodne, werbalne 

komunikowanie się z innymi ludźmi (słuch wydolny socjalnie). 

 Zaleca się ograniczenie hałasu tła oraz pogłosu w pomieszczeniu pracy (np. 

klasie) w celu poprawy warunków percepcji dźwięku oraz poprawy warunków 

komunikacji werbalnej. Zaleca się również rozszerzenie sygnalizacji ostrzegawczej o 

sygnalizację świetlną lub wizyjną, uzupełniającą dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa 

w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (pomieszczenie pracy, toaleta, 



 
 

 

pokój socjalny itp.) lub sygnalizację wibracyjną, informującą o ewentualnym 

niebezpieczeństwie. 

 Ponadto zaleca się, aby w miarę możliwości urządzenia teleinformatyczne, 

takie jak telefon, komputer itp., były dostosowane do aparatów słuchowych (np. mogą 

być wyposażone w systemy pętli indukcyjnej lub systemy FM). Urządzenia 

komunikacyjne mogą być również wyposażone w sygnalizację wizyjną, drganiową 

lub opartą na przewodnictwie kostnym. 

 Zgodnie z zasadami profilaktyki medycznej, osobom, u których występuje 

m.in. odbiorcze trwałe podwyższenie progu słyszenia (również gdy dotyczy tylko 

jednego ucha), nie zaleca się wykonywania czynności w warunkach hałasu. W 

związku z tym może się okazać konieczne, aby osoby słabosłyszące pracowały w 

pomieszczeniach (szkoły przyzakładowe), gdzie hałas charakteryzuje się możliwie 

małym poziomem dźwięku. Osoba głucha może pracować jako nauczyciel z dziećmi 

o podobnym rodzaju niepełnosprawności. 

 Zatrudnienie osoby głuchej wymaga właściwej organizacji pracy (włącznie z 

zaleceniem eliminacji warunków pracy w hałasie, wynikającym z zasad profilaktyki 

medycznej) oraz wprowadzenia wewnętrznego systemu komunikacji z osobami 

słyszącymi w zespole pracowniczym. Niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa 

pracy poprzez zainstalowanie napisów, tabliczek, znaków informacyjnych i 

ostrzegawczych oraz zainstalowanie np. sygnalizacji świetlnej, wizyjnej lub 

wibracyjnej, informującej o ewentualnym niebezpieczeństwie w miejscach 

potencjalnego przebywania pracownika (pomieszczenie pracy, toaleta, pokój socjalny 

itp.) lub o stanie wykorzystywanych urządzeń. 

 Napisy, tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze powinny być umieszczane 

w miejscach, w których występuje źródło zagrożenia dla pracownika lub mogą 

wystąpić sytuacje szczególnie niebezpieczne dla uczniów i nauczycieli (na 

wewnętrznych drogach komunikacyjnych, przy schodach, przy drzwiach wyjściowych 

itp.). 



 
 

 

 Zaleca się, aby osobie głuchej przydzielony był opiekun na wypadek 

ewakuacji. 

 

Uwaga.  Każdy przypadek zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz 

przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości tej osoby należy 

rozpatrywać indywidualnie.  

 
 
 


