Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 15/2010/2011
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2
im. Stanisława Konarskiego
w Bochni
z dnia 5 stycznia 2011 r.

REGULAMIN
Zajęć Praktycznych na Warsztatach Szkolnych
Zespołu Szkół Nr 2
im. Stanisława Konarskiego w Bochni

§1
ORGANIZACJA WARSZTATÓW SZKOLNYCH
1. Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Nr 2 im. St. Konarskiego zlokalizowane są na ul. Edwarda
Windakiewicza 23 w Bochni.
2. Warsztaty Szkolne są integralną częścią szkoły i są podporządkowane organizacyjnie i prawnie
Dyrekcji Zespołu Szkół Nr 2 im. St. Konarskiego w Bochni.
3. Na Warsztatach Szkolnych, jako nieodłącznej części szkoły obowiązuje Statut Szkoły, Przepisy
i Zarządzenia wydawane przez Dyrektora Szkoły oraz Regulamin Zajęć Praktycznych
Warsztatów Szkolnych.
4. Warsztatami Szkolnymi kieruje Kierownik Warsztatów powołany przez Dyrektora Szkoły.
5. Kierownik upoważniony jest do podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem
Warsztatów Szkolnych i ponosi odpowiedzialność za podjęte decyzje.
6. Do obowiązków Kierownika Warsztatów Szkolnych w szczególności należy:
a) Organizacja i koordynacja zajęć praktycznych,
b) Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zajęć,
c) Sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.
7. Kontrolę nad przestrzeganiem Statutu Szkoły oraz Regulaminu Zajęć Praktycznych przez
uczniów sprawują nauczyciele zajęć praktycznych oraz Kierownik Warsztatów Szkolnych.
§2
CELE I ZADANIA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
1. Warsztaty Szkolne są powołane do realizacji zajęć praktycznej nauki zawodu, a ich
podstawowym zadaniem jest kształtowanie w uczniach umiejętności zawodowych oraz
rozszerzenie i pogłębienie wiadomości teoretycznych nabytych na lekcjach przedmiotów
zawodowych zgodnych z programem nauczania w danym typie szkoły.
2. Warsztaty Szkolne prowadzą działalność dydaktyczno – wychowawczą, podporządkowana jest
ona podstawowemu celowi –nauczaniu zawodu.
3. Cele i zadania szkolenia praktycznego realizowane są zgodnie ze wskazaniami zawartymi
w Ustawie o Systemie Oświaty, Statucie Szkoły.
4. Zajęcia praktyczne są częścią procesu kształcenia i wychowania, polegającą na przygotowaniu
uczniów do sprawnego działania w procesie produkcyjnym lub usługowym w danym zawodzie.
5. Celem zajęć praktycznych jest:
a) wyrabianie u uczniów umiejętności zawodowych,
b) zastosowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej nabytej w toku nauki szkolnej,
c) zapoznanie ze specyfiką pracy w danym zawodzie,
d) przygotowanie ucznia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym
zawodzie.

§3
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ORGANIZACJA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH
1. Organizację zajęć praktycznych na Warsztatach Szkolnych określa tygodniowy plan godzin
ustalony przez Kierownika Warsztatów Szkolnych na podstawie zatwierdzonego arkusza
organizacyjnego szkoły.
2. Szkolenie praktyczne uczniów jest zgodne z przewidzianym programem nauczania dla
poszczególnych zawodów.
3. Zmiany dokonywane w programach nauczania powinny być zaopiniowane przez Zespół
Nauczycieli Praktycznej Nauki Zawodu i zaakceptowane przez dyrektora szkoły
4. Czas trwania jednostki lekcyjnej wynosi 55 min, jednorazowa przerwa podczas zajęć wynosi
15 min.
5. Zajęcia praktyczne prowadzone są w grupach. Podział na grupy dokonuje się z uwzględnieniem
specyfiki nauczania danego zawodu, obowiązujących przepisów bhp, przepisów dotyczących
prac dozwolonych młodocianym oraz warunków lokalowych i technicznych warsztatów.
Liczebność grupy powinna stwarzać jak najlepsze możliwość realizacji programu nauczania.
6. Nieobecność ucznia na zajęciach praktycznych usprawiedliwiana jest zgodnie z zasadami
umieszczonymi w Statucie Szkoły. Dokonuje tego wychowawca klasy.
7. Nieusprawiedliwione nieobecności mogą spowodować nieklasyfikowanie ucznia.
8. Uczeń może być zatrzymany dłużej na zajęciach, poza normalnym czasem jeżeli cykl
technologiczny robót budowlanych wymaga dokończenia prac w danym dniu.
9. W ramach zajęć praktycznych uczniowie mogą wykonywać prace w formie ćwiczeń i zadań
praktycznych na rzecz własnej szkoły oraz jednostek samorządowych. Zajęcia praktyczne mogą
również odbywać się na terenie innych placówek, zakładów, firm itp. po zawarciu stosownej
umowy. Nadzór oraz opiekę sprawują zawsze nauczyciele praktycznej nauki zawodu.
10. W przypadku odbywania zajęć praktycznych poza terenem warsztatów w obrębie miasta
Bochni, uczeń zobowiązany jest we własnym zakresie stawić się na miejsce odbywania zajęć.
Natomiast w przypadku odbywania zajęć praktycznych poza terenem miasta uczniowie będą
dowożeni lub będą zwracane koszty dojazdu.
11. Za wszelkie mienie, narzędzia oraz sprzęt zniszczone celowo odpowiada materialnie uczeń,
rodzice lub opiekunowie prawni.
§4
OBOWIAZKI NAUCZYCIELA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH
1. Obowiązki nauczyciela ujęte są w Statucie Szkoły.
2. Ponadto do obowiązku nauczyciela zajęć praktycznych należy:
a) Prowadzenie jak najefektywniejszego procesu nauczania.
b) Troska o wychowanie oraz kształtowanie postaw moralnych uczniów.
c) Pomoc w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych swoich podopiecznych.
d) Kierowanie się bezstronnością i obiektywizmem w ocenianiu uczniów.
e) Współpraca z wychowawcami klas.
f) Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej i technicznej związanej z nauczanym
zawodem.
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g)
h)
i)
j)

3.
4.
5.
6.

Rozpoczynanie zajęć od instruktażu stanowiskowego.
Zabezpieczenie pracowni i narzędzi po zakończonych zajęciach.
Regularne przeprowadzanie szkoleń bhp.
Udział w konferencjach szkolnych, zebraniach rady pedagogicznej oraz zebraniach
z rodzicami.
k) Udział w naradach roboczych z Kierownikiem Warsztatów Szkolnych.
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć
praktycznych.
W przypadku zaistnienia wypadku, zagrożenia lub jakiegokolwiek innego zdarzenia, nauczyciel
zajęć praktycznych powiadamia Kierownika Warsztatów Szkolnych.
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu odpowiada za wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej
oraz jakość i fachowość wykonywanych ćwiczeń i zadań praktycznych.
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu uczestniczy czynnie w wykonywaniu ćwiczeń i zadań
praktycznych.
§5
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

1. Szczegółowy zakres praw i obowiązków uczniów określa Statut Szkoły.
2. Ponadto każdy uczeń ma prawo:
a) Korzystać bezpłatnie w ramach zajęć praktycznych ze wszystkich materiałów, narzędzi,
sprzętu, przyrządów, urządzeń, maszyn oraz środków specjalistycznej ochrony osobistej.
b) Korzystać ze wszelkich porad, wskazówek i pokazów w zakresie procesów szkolenia
praktycznego.
3. Do obowiązków ucznia należy m.in.:
a) Zapoznać się, odnotować w zeszycie i ściśle przestrzegać postanowień Statutu Szkoły,
Regulaminu Zajęć Praktycznych oraz tygodniowego planu zajęć praktycznych.
b) Znajomość Regulaminu Zajęć Praktycznych i przepisów bhp oraz ścisłe ich
przestrzeganie.
c) Stosować się do poleceń nauczyciela praktycznej nauki zawodu oraz Kierownika
Warsztatów Szkolnych.
d) Ważnie słuchać instruktaży i bezwzględnie ich przestrzegać.
e) Punktualnie i regularnie uczęszczać na zajęcia praktyczne.
f) Zaopatrzyć się we własnym zakresie w ubranie robocze w jednolitym kolorze (bluza
i spodnie) oraz trzewiki robocze na twardej podeszwie.
g) Przed rozpoczęciem zajęć być ubranym w kompletny strój roboczy.
h) Szanować powierzone narzędzia i sprzęt.
i) Dbać o czystość i porządek na stanowisku pracy, terenie zajęć oraz obiekcie warsztatów.
j) Podczas wykonywania zadań i ćwiczeń na zajęciach praktycznych zgłaszać
nauczycielom zawodu zauważone usterki lub błędy.
k) W przypadku zaistnienia wypadku, zagrożenia lub innego zdarzenia powiadomić
nauczyciela i Kierownika Warsztatów.
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4.

5.

6.
7.
8.
9.

l) Przed zakończeniem zajęć uporządkować miejsce pracy, oczyścić i zakonserwować
sprzęt oraz narzędzia. Zdać niewykorzystane materiały. Przygotować się do
podsumowania zajęć.
m) Po zakończeniu zajęć, na wyraźne polecenie nauczyciela opuścić pracownię (stanowisko)
udając się wraz z nauczycielem do szatni.
n) Zachowywać się kulturalnie, przeciwstawiać się wulgarności i brutalności wobec innych
uczniów. Wszelkie uwagi zgłaszać nauczycielowi.
o) Przestrzegać zasad bhp i p.poż w czasie zajęć praktycznych.
p) Uczeń wyznaczony jako dyżurny w danym dniu, odpowiada za czystość i porządek
w pomieszczeniach szatni i sanitariatów.
Zabrania się przynosić na zajęcia przedmioty cenne i wartościowe. Wszelkie rzeczy
wartościowe powinny być zdeponowane na czas zajęć u nauczyciela lub Kierownika
Warsztatów Szkolnych.
Zabrania się samowolnego uruchomiania elektronarzędzi i urządzeń bez pozwolenia nauczyciela
oraz posługiwania się niesprawnymi elektronarzędziami, narzędziami i sprzętem,
elektronarzędziami nieposiadającymi odpowiednich osłon i zabezpieczeń.
Zabrania się wykonywania ćwiczeń i zadań w nieprzepisowym ubraniu roboczym. Uczeń
nieposiadający ubrania roboczego nie zostaje dopuszczony do zajęć.
Zabrania się samowolnego opuszczania stanowiska lub przechodzenia do innych pomieszczeń
bez wiedzy nauczyciela lub Kierownika Warsztatów.
W czasie zajęć praktycznych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych
oraz innych urządzeń elektronicznych.
Niestosowanie się do Regulaminu będzie karane zgodnie ze Statutem Szkoły.
§6
PRZEPISY BHP OBOWIĄZUJĄCE NA ZAJĘCIACH PRAKTYCZNYCH

1. Na początku roku szkolnego uczniowie odbywający pierwszy raz zajęcia praktyczne są
przeszkoleni w zakresie bhp i p.poż przez Inspektora bhp.
2. Nauczyciel zajęć praktycznych regularnie przeprowadza szkolenie bhp uczniów na
stanowiskach.
3. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel zawodu przeprowadza instruktaż stanowiskowy.
4. Uczeń musi posiadać odpowiednie ubranie robocze oraz niezbędne środki ochrony osobistej.
5. Przed rozpoczęciem zajęć uczniowie każdorazowo zapoznają się z zasadami i metodami pracy
zapewniającymi bezpieczeństwo podczas zajęć.
6. Rozpoczęcie ćwiczeń następuje na wyraźne polecenie nauczyciela po uprzednim sprawdzeniu
i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, iż stan narzędzi, sprzętu oraz innych urządzeń
technicznych nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa uczniów.
7. W miejscu prowadzenia zajęć praktycznych mogą przebywać tylko uczniowie odbywający
zajęcia.
8. Przed zakończeniem zajęć należy uporządkować miejsce pracy, oczyścić sprzęt i narzędzia.
Zdać niewykorzystane materiały. Zauważone w czasie zajęć usterki zgłosić nauczycielowi.
9. Zajęcia praktyczne prowadzone są wyłącznie pod nadzorem nauczycieli zajęć praktycznych.
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10. Urządzenia techniczne chwilowo niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie, muszą
być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszy może być modyfikowany w zależności od zmieniających się warunków
w funkcjonowaniu Warsztatów Szkolnych.
2. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ujęte w Statucie
Szkoły.
3. Na zajęciach praktycznych obowiązują wszystkie zarządzenia wydane przez Dyrektora Szkoły.
4. Za wszelkie wypadki spowodowane: nie przestrzeganiem Statutu Szkoły, Regulaminu Zajęć
Praktycznych oraz przepisów bhp - Dyrekcja Szkoły, Kierownik Warsztatów oraz nauczyciele
zajęć praktycznych nie biorą odpowiedzialności.
5. W stosunku do uczniów nieprzestrzegających przepisów regulaminowych i bhp zostaną
wyciągnięte surowe konsekwencje zgodnie ze Statutem Szkoły.
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