
………………............                                      Oleszyce, dnia…………..……. 
(imię i nazwisko słuchacza) 

Rok nauki ……………….. 

Nr indeksu ………………. 

 

Do Dyrektora 

Zespołu Szkół Centrum  Kształcenia 

Rolniczego w Oleszycach 

 

 

PODANIE O ZWOLNIENIE Z PRAKTYK ZAWODOWYCH 

 

Proszę o zwolnienie mnie z odbywania praktyk zawodowych, przewidzianych programem 

nauczania w Branżowej Szkole II stopnia w zawodzie technik rolnik 

/Branżowa Szkoła II stopnia/ 

 

w……….…. semestrze nauki w roku szkolnym ………………………………….. . 

 

UZASADNIENIE* 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 ……..………….….................. 

  (podpis słuchacza) 

W załączeniu: 

1. Zaświadczenie/ kserokopia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

Do podania słuchacz dołącza zaświadczenie potwierdzające jego zatrudnienie, wydane przez zakład pracy/gospodarstwo rolne, w którym pracuje/ 

pracował. (Podstawa prawna (Dz.U.2019.391 z dnia 2019.02.28 zmianami.) 

*Dyrektor szkoły: 

1) zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości, jeżeli przedłoży on:                           

a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu zawodowego (lub świadectwo równorzędne), wydane po zdaniu 

egzaminu kwalifikacyjnego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom mistrza – w zawodzie, w którym się kształci,  

b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego 

okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla danego zawodu. 

2) zwalania słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości lub części, jeżeli przedłoży on: 

a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu zawodowego (lub świadectwo równorzędne), wydane po zdanie 

egzaminu kwalifikacyjnego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub dyplom mistrza – w zawodzie 

wchodzącym w zakresie zawodu, w którym się kształci, 

b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego 

okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci, 

c) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci lub w zawodzie wchodzącym w zakres 

zawodu, w którym się kształci. 



 

 

ZAŚWIADCZENIE 

 

Zaświadcza się, że …………………………………………………… przepracował/pracuje   
/imię i nazwisko/ 

 

w…………………………………………………………………………………………przez 
/nazwa gospodarstwa/ miejsca pracy/ 

 

okres …………………..lat w charakterze …………………………………………................          
 /stanowisko/ 

  

 

 

 

 

 ……………………………….. 

     /pieczęć i podpis pracodawcy*/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*właściciel gospodarstwa rolnego  

*pracodawca/instytucji potwierdzająca zatrudnienie w gospodarstwie rolnym np. KRUS/ARiMR 

 


