Zaø cznik nr

Regulamin Warsztatów Szkolnych
Zespoøu Szkóø Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Lubaniu

1. Postanowienia ogólne
1.1.Ilekro w regulaminie jest mowa o:
1) warsztatach szkolnych – rozumie si przez to wydzielone organizacyjnie pomieszczenia
przeznaczone do prowadzenia przez szkoø
praktycznej nauki zawodu w oparciu o
obowi zuj ce programy nauczania,
2) stanowiskach szkoleniowych – rozumie si przez to stanowiska pracy w zakøadach, gdzie
odbywaj si zaj cia praktycznej nauki zawodu,
3) zaj ciach praktycznych – rozumie si przez to zaj cia z takich przedmiotów jak: techniki
wytwarzania, pomiary elektryczne i zaj cia praktyczne,
4) praktycznej nauce zawodu – rozumie si przez to zaj cia praktyczne na warsztatach
szkolnych i w pracowniach lub praktyki zawodowe i zaj cia praktyczne realizowane na
stanowiskach szkoleniowych zakøadów pracy,
5) uczniach – nale y przez to rozumie uczniów szkoøy zasadniczej i technikum
odbywaj cych zaj cia praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych lub
stanowiskach szkoleniowych,

1.2.Integraln cz ci Regulaminu Warsztatów Szkolnych jest Regulamin zaj na
warsztatach szkolnych, Regulamin peønienia dy urów przez nauczycieli, Regulamin
peønienia dy urów przez uczniów.

2. Cele nauczania i wychowania
2.1. Nauczanie ma na celu:
1) praktyczne i teoretyczne- w cz ci niezb dnej do zrozumienia procesów produkcji,
wymogów bhp i innych zagadnie obejmuj cych instrukta e z praktycznej nauki zawodu,
przygotowanie kwalifikowanych pracowników okre lonych klasyfikacj zawodów i
specjalno ci,
2) wdra anie uczniów do wykonywania pracy zawodowej z peøn odpowiedzialno ci i
zrozumienia jej znaczenia,
3) wyposa enie uczniów w niezb dny zasób umiej tno ci technicznych i technologicznych
wynikaj cy z programów nauczania, standardów wymaga egzaminacyjnych
4) ugruntowanie nawyku doskonalenia zawodowego oraz podnoszenia kultury zawodowej.

2.2. Wychowanie ma na celu:
1) ksztaøtowanie postaw moralnych i spoøecznych zgodnych z celami szkoøy,
2) umacnianie obowi zku i dyscypliny,
3) wyrobienie poczucia wspóøodpowiedzialno ci za mienie szkoøy poprzez prac na jej rzecz.

2.2. Warsztaty szkolne realizuj swoje zadania we wspóøpracy z Rad Pedagogiczn ,
Rad Rodziców, Samorz dem Uczniowskim, zakøadami pracy i OKE we Wrocøawiu

3. Organizacja warsztatu szkolnego.
3.1.Nadzór nad szkoleniem i wychowaniem uczniów na warsztacie sprawuje
kierownik warsztatów, którego powoøuje i odwoøuje dyrektor szkoøy.
3.2.Do obowi zków kierownika nale y:
1) przygotowanie planu pracy,
2) kierowanie zaj ciami praktycznymi,
3) kontrola realizacji programów nauczania z uwzgl dnieniem bhp, dokumentacji
pedagogicznej i warsztatowej, zagadnie wychowawczych,
4) wdra anie do przestrzegania przez nauczycieli i uczniów regulaminów,
zarz dze
przyj tych przez Rad Pedagogiczn i Dyrektora Szkoøy.

3.3.Zaj cia praktyczne prowadz nauczyciele zaj praktycznych zgodnie z przyj tym
arkuszem organizacyjnym szkoøy i programem nauczania.
3.4.Nauczycieli praktycznej nauki zawodu powoøuje i odwoøuje dyrektor szkoøy na
wniosek kierownika warsztatów.
3.5.Do obowi zków nauczycieli praktycznej nauki zawodu nale y:
1) prowadzenie zaj na podstawie zatwierdzonych programów nauczania,
2) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,
3) wspóøpraca z wychowawcami klas,
4) udziaø w posiedzeniach RP i realizacja ich postanowie ,
5) organizowanie stanowisk pracy,
6) nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp i ppo , regulaminów i zarz dze ,
7) peønienie dy urów zgodnie z harmonogramem.

3.6.Prawa i obowi zki uczniów odbywaj cych zaj cia okre la Kodeks ucznia,
Regulamin zaj
na warsztatach szkolnych oraz Regulamin peønienia dy urów
uczniowskich.

4. Organizacja praktyk zawodowych
4.1. Uczniowie odbywaj praktyki zawodowe zgodnie z planem i programem
nauczania i do ich obowi zków nale y:
1) rzetelne wywi zywanie si z obowi zków poprzez wysok frekwencj , zaanga owanie
oraz przestrzeganie przepisów bhp i ppo .,
2) prowadzenie dokumentacji praktyki,
3) branie udziaøu w szkoleniach bhp i ppo .,
4) terminowe rozliczenie z dokumentacji.

4.2. Organizacj praktyk zawodowych dyrektor powierza kierownikowi warsztatów
szkolnych lub/i innemu nauczycielowi do którego obowi zków nale y:
1) przygotowanie umów z zakøadami pracy,
2) przygotowanie programów i harmonogramu praktyk,
3) rozliczenie uczniów z dokumentacji,
4) wystawienie oceny ko cowej na podstawie dokumentacji i kontroli praktyki.

5. Organizacja nauczania i wychowania.
5.1.Okresem przeznaczonym na realizacj programu zaj praktycznych jest rok
szkolny podzielony na dwa semestry.
5.2.Praktyczne nauka zawodu realizowana jest na warsztatach szkolnych lub
stanowiskach szkoleniowych pod kierownictwem nauczycieli zaj
praktycznych
upowa nionych pracowników oraz samodzielnej pracy ucznia
5.3.Po uzyskaniu akceptacji zespoøu przedmiotów zawodowych mog by
organizowane wycieczki szkoleniowe do zakøadów pracy.

5.4.Zaj cia praktyczne na warsztatach szkolnych odbywaj si wg programu
nauczania w grupach 8-15 osobowych. Podstaw podziaøu na grupy jest harmonogram
przej opracowany w oparciu o program nauczania, liczb uczniów w klasie oraz
warunki lokalowe,
5.5.Ilo uczniów nie powinna przekracza ilo ci stanowisk pracy b d cych na
wyposa eniu dziaøu szkoleniowego. Nale y uwzgl dni mo liwo staøej kontroli
pracy uczniów, zapewnienie øadu, porz dku i nadzoru ze strony nauczyciela oraz
bezpiecznej pracy
5.6. Godzina zaj praktycznych trwa 55 minut
5.7. W trakcie przerwy oraz przed i po zaj ciach nauczyciel dy urny zapewnia øad i
porz dek oraz peøni opiek nad møodzie zgodnie z regulaminem peønienia dy uru.
5.8.Osobami odpowiedzialnymi za poszczególne warsztaty s nauczyciele wyznaczeni
przez kierownika warsztatów. Za mienie na poszczególnych warsztatach odpowiadaj
wyznaczeni nauczyciele oraz w trakcie zaj praktycznych nauczyciele prowadz cy
zaj cia.
5.9.Zasady oceniania i klasyfikacji ucznia s
okre lone równie
w
Wewn trzszkolnym Systemie Oceniania oraz Regulaminie zaj
na warsztatach
szkolnych.

6. Dziaøalno

administracyjno-gospodarcza.

6.1.Maj tkiem warsztatu zarz dza kierownik z upowa nienia dyrektora szkoøy. Dba o
nale yty stan, nadzoruje dziaøalno gospodarcz warsztatów.
6.2.Zadania o których mowa w pkt.6.1. kierownik wykonuje przy pomocy
pracowników szkoøy i nauczycieli zaj praktycznych.
Zaø czniki:
1. Regulamin zaj na warsztatach szkolnych
2. Regulamin peønienia dy urów przez nauczycieli
3. Regulamin peønienia dy urów przez uczniów
4. Opiekunowie poszczególnych klas na warsztatach szkolnych
5. Przydziaø warsztatów poszczególnym nauczycielom

