REGULAMIN
KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

ZESPOŁU SZKÓŁ im. J. i W. ZAMOYSKICH
w ROKIETNICY

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

§1
1. Praktyczna nauka zawodu uczniów jest organizowana przez Zespół Szkół.
§2
1. Praktyczna nauka zawodu jest prowadzona indywidualnie lub w grupach. Liczba uczniów
w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania dla danego zawodu
i uwzględniać specyfikę nauczanego zawodu, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.
2. Podziału uczniów na grupy dokonuje dyrektor Zespołu Szkół lub osoba wskazana przez niego
(np.: kierownik szkolenia praktycznego).
§3
1. Szkoła kierująca uczniów na praktyczną naukę zawodu:
1) Nadzoruje realizację praktycznej nauki zawodu,
2) Współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu,
3) Zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków,
4) Akceptuje wyznaczonych instruktorów praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyk
zawodowych.
2. Podmioty przyjmujące uczniów na praktyczną naukę zawodu:
1) Zapewniają warunki materialne do realizacji praktycznej nauki zawodu, a w szczególności:
a) stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia,
materiały i dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa
i higieny pracy,
b) pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego.
c) dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych,
d) wyznaczają odpowiednio nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki oraz opiekunów
praktyk zawodowych.
e) Zapoznają uczniów z regulaminem pracy, oraz przepisami i zasadami bezpieczeństwa
i higieny pracy.
f) Nadzorują przebieg praktycznej nauki zawodu.
g) Sporządzają, w razie wypadku podczas praktycznej nauki zawodu, dokumentację
powypadkową
h) Powiadamiają szkołę o naruszeniu przez ucznia regulaminu pracy.
3. Uczeń odbywający praktykę zawodową:
1) Zobowiązany do założenia dzienniczka praktycznej nauki zawodu, który powinien zawsze
mieć na zajęciach w celu prowadzenia notatek.
2) Każda praktyka zawodowa kończy się wystawieniem oceny.
3) Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp w trakcie trwania praktycznej
nauki zawodu, posiadanie ubrania ochronnego i obuwia.
4) Wszystkie nieobecności na praktyce zawodowej muszą być odpracowane
5) Odrabianie tych nieobecności odbywa się w terminie, miejscu i wymiarze godzin ustalonym
przez kierownika szkolenia praktycznego.
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6) W przypadkach losowych (długotrwała choroba, okres rehabilitacji, leczenie sanatoryjne,
itp.) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o zmniejszeniu ilości dni do odpracowania lub
zaproponować odrobienie zajęć w innej formie.
7) Uczeń ma obowiązek odpowiednio przygotować się do praktyki poprzez:
a) Zapoznanie się z informacjami przekazanymi prze kierownika szkolenia praktycznego
na spotkaniu, które odbywa się nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem praktyki.
b) Odbycie w wyznaczonym terminie szkolenia bhp w miejscu praktyk.
c) Uaktualnienie pracowniczej książeczki zdrowia.
d) Przygotowanie dzienniczka praktyk
8) W szczególnych sytuacjach uczeń ma możliwość zorganizowania praktyki we własnym
zakresie po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem szkolenia praktycznego

……………………………………………
Kierownik szkolenia praktycznego

…………………………………………..
Dyrektor Zespołu Szkół
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