Regulamin zaj praktycznych na warsztatach szkolnych
Zespoøu Szkóø Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu
Dla zapewnienia uzyskania przez uczniów odpowiednich kwalifikacji zawodowych
oraz praktycznego ksztaøtowania potrzebnych umiej tno ci dla przyszøej pracy
zawodowej ustala si co nast puje:
1. Odbywanie zaj praktycznych jest obowi zkowe zgodne z planem nauczania.
2. Zaj cia odbywaj si na warsztatach szkolnych lub wyznaczonych stanowiskach
szkoleniowych w szkole lub zakøadach pracy zgodnie z harmonogramem przej .
3. Czas trwania zaj jest ustalany na podstawie ramowych planów nauczania przy
czym godzina zaj trwa 55 minut.
4. W trakcie zaj w zale no ci od typu szkoøy zarz dzane s jedna lub dwie przerwy
o ø cznej døugo ci równej 5 minut x ilo godzin zaj . W trakcie przerw dy ur
peøni nauczyciele zgodnie z harmonogramem natomiast uczniowie zobowi zani
s do przebywania na terenie szkoøy.
5. Na pocz tku ka dego roku szkolnego uczniowie zapoznawani s z przepisami bhp
i ppo . oraz regulaminami i przepisami okre laj cymi prawa i obowi zki ucznia.
6. W trakcie roku szkolnego przed ka d zmian stanowiska pracy lub zabiegu
uczniowie zapoznawani s ze szczegóøowymi zasadami bhp zwi zanymi ze
specyfik pracy.
7. Do obowi zków ucznia nale y umacnianie wewn trznej dyscypliny pracy i
wywi zywanie si z naøo onych zada poprzez:
a) rzeteln , zgodn z przepisami bhp i ppo . prac ,
b) punktualne rozpoczynanie i ko czenie pracy,
c) przedstawienie usprawiedliwienia nieobecno ci potwierdzonego przez rodzica,
d) nie opuszczenie bez zgody nauczyciela wyznaczonego stanowiska pracy,
e) prowadzenie zeszytu zaj praktycznych,
f) noszenie odzie y ochronnej (ubranie, obuwie i nakrycie gøowy), któr
uczniowie zabezpieczaj we wøasnym zakresie,
g) kulturalne zachowanie si wobec kolegów i przeøo onych,
h) peønienie zgodnego z regulaminem dy uru,
i) dbanie o powierzone narz dzia, sprz t i inne wyposa enie szkoøy,
j) oszcz dne u ywanie wody oraz energii elektrycznej,
k) zaø czanie maszyn i urz dze tylko za zgod nauczyciela (swojego
przeøo onego)
l) zgøaszanie do swojego bezpo redniego przeøo onego o:
- zaistniaøych wypadkach maj cych miejsce podczas zaj ,
- uszkodzonych narz dziach oraz wszelkich nieprawidøowo ciach w dziaøaniu
maszyn i urz dze .
8. Na warsztatach szkolnych obowi zuje system ocenienia, nagradzania i karania
zgodny ze statutem szkoøy.

