
 

 

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY  

ZAPRASZA NA  

KURS PEDAGOGICZNY  

DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU  

 

 

 

CELEM kursu jest zdobycie uprawnień pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki 

zawodu przez osoby posiadające kwalifikacji zawodowe. 

 

CZAS TRWANIA: kurs obejmuje 48 godzin, w tym 40 godzin zajęć z zakresu psychologii, 

pedagogiki i metodyki oraz 8 godzin umiejętności dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie praktycznej nauki 

zawodu (Dz.U.2019, poz.391)  

 

ORGANIZACJA KURSU: zajęcia realizowane są w tygodniu roboczym w formie stacjonarnej 

w siedzibie KPIRiP w Bydgoszczy przy równoczesnym wykorzystaniu technologii 

informatycznych. Na zakończenie kursu uczestnicy zdają egzamin pisemny i ustny.  

 

PROGRAM KURSU został zatwierdzony przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 

decyzją nr B/5633/22/2019. 

 

 

CENA KURSU: 

700 PLN (zrzeszeni)  

750 PLN (niezrzeszeni) 

 

 

 

ZAPISY NA KURS:  

Tel. 52 321 37 66  

szkolenia@izbarzem.pl 

 

 

mailto:szkolenia@izbarzem.pl


 

 

Wymaganie wstępne od uczestników 

Osoby ubiegające się o udział w kursie pedagogicznym dla instruktorów praktycznej nauki 

zawodu powinny spełniać jeden z poniższych warunków:  

1. Zgodnie z wymogami określonymi w § 10 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu 

(Dz.U.2019, poz.391), instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni posiadać co 

najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie 

wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.  

2. Osoby nie posiadające tytułu mistrza w zawodzie powinny posiadać:  

1) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum 

uzupełniającego lub szkoły równorzędnej  oraz  tytuł zawodowy w zawodzie, 

którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą 

nauczać oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać,  

2) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły 

pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, 

lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać oraz co najmniej 

trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać,  

3) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum 

technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i 

tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą 

nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą 

nauczać,  

4) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum 

uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać 

oraz tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego 

będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą 

nauczać, 

5) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego oraz tytuł robotnika 

wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co 

najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, 

6) świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej I stopnia 

oraz tytuł zawodowy, którego będą nauczać lub w zawodzie pokrewnym dla 

zawodu, którego będą nauczać i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, 

którego będą nauczać, 

7) dyplom ukończenia studiów na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą 

nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie którego będą nauczać, 

8) dyplom ukończenia studiów na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, 

którego będą nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie którego 

będą nauczać 

3. Na kurs mogą także zapisać się osoby, których celem jest uzyskanie i uzupełnienie 

wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.  


