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dotyczy:

umożliwienia kontynuacji zajęć praktycznych uczniom szkół branżowych
pierwszego stopnia będących młodocianymi pracownikami

Szanowny Panie Ministrze,
Od najbliższego poniedziałku zostanie wydłużony okres zawieszenia funkcjonalności
jednostek systemu oświaty, w tym szkół branżowych I stopnia na kolejne dwa tygodnie.
Tym samym, uczniowie szkół, którzy praktyczną naukę zawodu mają zorganizowaną
u pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego – na
podstawie art. 15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. poz. 374 ze zm. ) zostaną zwolnieni na kolejne dwa tygodnie z obowiązku świadczenia
pracy. Oznacza to kolejną przerwę w realizacji programu praktycznej nauki zawodu, przy
czym w przypadku uczniów klas II i III, przerwa ta powiększy się do pięciu i sukcesywnie
– w miarę trwania obostrzeń, więcej miesięcy, bowiem przedmiotowe zwolnienie
rozpoczęło się od połowy marca i trwało prawie do końca czerwca br. W czasie wakacji
większość uczniów młodocianych pracowników skorzystało z prawa do bezpłatnego
urlopu, tak więc w okresie wakacji także zajęcia praktyczne, z reguły, nie były realizowane.
Należy zaznaczyć, że w przypadku praktycznej nauki zawodu realizowanej u pracodawców
na podstawie umowy o pracę nie jest możliwe zastosowanie zdalnego nauczania.
Przedstawiona sytuacja spowodowała skutki w postaci bardzo obniżonego poziomu wiedzy
i umiejętności sprawdzanych na zawodowych egzaminach czeladniczych, które są ostatnim
etapem nauki zawodu u pracodawców rzemieślników. Problem ten będzie się pogłębiał.
W przypadku obecnych uczniów klas II i III spodziewano się, że niedostatki programowe
będą nadrobione w kolejnych klasach, jednakże w zaistniałej sytuacji, tj. powiększania
przerwy w nauce praktycznej, to przekonanie staje się nierealne, a wynikające z tego
zagrożenia budzą ogromy niepokój uczniów i ich rodziców, szkolących rzemieślników oraz
reprezentujących ich organizacji rzemiosła wszystkich szczebli: cechu, izby rzemieślniczej
oraz Związku.

Organizacje rzemiosła mają w swojej pieczy ponad 76 tysięcy uczniów szkół
branżowych I stopnia, którzy praktyczną naukę zawodu mają zorganizowaną na
podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u ponad 23,6 tysięcy
pracodawców rzemieślników (dane przekrojowe zawarte w załączonych tabelach). Na
podstawie ustawy o rzemiośle izby rzemieślnicze i cechy sprawują nadzór nad
przebiegiem dualnego kształcenia zawodowego realizowanego z udziałem
rzemieślników, co pozwala także na śledzenie sytuacji oraz identyfikowanie problemów
związanych z nauką zawodu, dotyczących uczniów i szkolących ich pracodawców.
Kierując się ogromną troską o losy uczniów szkół branżowych, którzy powinni
realizować program praktycznej nauki zawodu, a nie mają takiej możliwości oraz
o potrzeby pracodawców dotyczące wykwalifikowanych fachowców, niezbędnych do
odbudowy strat gospodarczych po pandemii - zwracam się do Pana Ministra
o pochylenie się nad przedstawionymi problemami i podjęcie decyzji odpowiadających
potrzebom społecznym i gospodarczym. Rozumiemy powagę sytuacji i konieczność
podejmowania decyzji, które w normalnych warunkach nie miałyby miejsca, jednak
przygotujmy wspólnie rozwiązania, które są możliwe, a które mają szanse ograniczyć
negatywne skutki działań osłonowych wprowadzanych w związku z pogłębiającą się
pandemią Covid-19.
Proponujemy, aby w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia
2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.
1870), podjętym na podstawie art. 30b ustawy Prawo oświatowe
- wprowadzić zapis mówiący o tym, że uczniowie szkół branżowych I stopnia,
którzy zajęcia praktyczne mają zorganizowane na podstawie umowy o pracę
w celu przygotowania zawodowego, realizują zajęcia praktyczne u pracodawców
w te dni tygodnia, które wynikają ze szkolnego planu nauczania. Pod warunkiem,
że u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację
epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
Podobne rozwiązania i decyzje podjęto w obecnie zmienionym w/w rozporządzeniu
w odniesieniu do:
 uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej
(styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie.
 słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych, którzy w zimowej sesji
egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie/egzamin zawodowy /a zajęcia dla nich będą
realizowane w mniejszych grupach/.
Pragnę podkreślić, że dokonana zmiana treści art. 15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (tj. U.2020.0.1842) dopuszcza możliwość realizacji zajęć praktycznych

przez młodocianych pracowników, którzy dokształcają się w systemie pozaszkolnym
- dlaczego, więc, młodzież, która dokształca się w szkole, ale naukę realizuje w systemie
zdalnym pozbawiona zostaje możliwości praktycznej nauki zawodu, zorganizowanej
u pracodawców ?
W celu nadrobienia zaległości w realizacji programu praktycznej nauki zawodu
proponujemy wprowadzenie, w tzw. specustawie, zapisu umożliwiającego realizację
programu praktycznej nauki zawodu w okresie ferii zimowych. Takie rozwiązanie
zastosowały również szkoły zmierzając do minimalizacji luk w realizacji programów
kształcenia. Uważamy, że nie powinna powtórzyć się sytuacja z ubiegłego roku
szkolnego, kiedy uczniowie szkół branżowych I stopnia będący młodocianymi
pracownikami po 4 miesiącach przerwy w nauce praktycznej udali się na
dwumiesięczne urlopy bezpłatne tj do końca roku szkolnego.
Wyrażam głębokie przekonanie o zasadności i potrzebie podjęcia decyzji umożliwiającej
realizację programu praktycznej nauki zawodu uczniom szkół branżowych I stopnia,
którzy zajęcia praktyczne odbywają u pracodawców na podstawie umowy o pracę
w celu przygotowania zawodowego. Prosimy o pilne działania. Związek Rzemiosła
Polskiego pozostaje do dyspozycji pana Ministra. Nawet w trybie ekstraordynaryjnym,
wymuszanym potrzebą chwili, jesteśmy w stanie włączyć się w konsultacje i wszelkie
inne formy wypracowania adekwatnych do potrzeb wszystkich stron, rozwiązań.
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