
Regulamin zajęć praktycznych w Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie 

 

Pracownie zajęć praktycznych i podmiotów przyjmujących uczniów są miejscem 

pracy uczniów i nauczycieli przy wykorzystaniu szkolnego sprzętu, dlatego oczekuje się od 

uczniów i nauczycieli odpowiedzialności i troski w stosunku do wyposażenia pracowni. 

§1 

 Na zajęciach praktycznych obowiązuje Statut Szkoły oraz inne przepisy i zarządzenia 

wydawane przez Dyrektora. 

§2 

Proces szkolenia praktycznego realizowany jest zgodnie z przewidzianym programem 

nauczania. 

§3 

Zajęcia praktyczne prowadzone są przy podziale klas na grupy. Podziału dokonuje 

wychowawca po konsultacjach z nauczycielami zawodu. Liczba uczniów w grupie powinna 

umożliwiać realizację programu nauczania zawodu i uwzględniać: 

 Specyfikę nauczanego zawodu 

 Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy w sprawie prac wzbronionym 

młodocianym 

 Warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu 

§4 

Zajęcia praktyczna w Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie odbywają się w 

pracowniach praktycznej nauki zawodu i podmiotów przyjmujących uczniów. Dopuszcza się 

realizację zajęć praktycznych w innych pracowniach oraz formie wycieczki dydaktycznej. 

§5 

Przed każdorazowym rozpoczęciem zajęć nauczyciel ocenia stan techniczny 

pomieszczenia. 

 



 

§6 

W czasie zajęć praktycznych obowiązuje jedna przerwa ( w wymiarze 5 minut na 

każdą godzinę zajęć). Ze względu na charakter i specyfikę prowadzonych zajęć częstotliwość 

przerw oraz czas ich trwania może ulec zmianie – decyzję podejmuje nauczyciel prowadzący 

zajęcia. 

§7 

Na pierwszych zajęciach w danej grupie organizowane jest szkolenie wstępne z 

zakresu bhp. Fakt odbycia szkolenia uczniowie potwierdzają na piśmie. 

§8 

Prawa i obowiązki ucznia, zasady klasyfikacji i oceniania określa statut szkoły  

i przedmiotowy system oceniania zajęć praktycznych. Ponadto uczeń zobowiązany jest: 

 Ściśle przestrzegać postanowień Regulaminu Pracowni i tygodniowego planu zajęć 

praktycznych 

 Aktywnie uczestniczyć w zajęciach praktycznych oraz dostosować się do poleceń 

nauczyciela 

 Posiadać określoną przepisami bhp odzież ochronną oraz obuwie zmienne (obuwie 

bhp). Przechowywanie tego ubioru dopuszczalne jest tylko w pomieszczeniach na ten 

cel przeznaczonych i odpowiednio zabezpieczonych lub każdorazowe przynoszenie z 

sobą. W przypadku nie posiadania odpowiedniej odzieży uczeń nie będzie 

dopuszczony do zajęć praktycznych 

 Zabezpieczania włosów nakryciami głowy lub odpowiedniego związania włosów 

 Zachować kulturę pracy i dbałość o powierzony sprzęt, surowce, materiały 

 Dbać o ład, czystość i porządek w pomieszczeniach pracowni 

 Użytkować sprzęt i urządzenia według instrukcji obsługi 

 Informować nauczyciela praktycznej nauki zawodu o uszkodzeniu maszyn, narzędzi i 

urządzeń 

 Zgłaszać nauczycielowi każdy zaistniały wypadek np. skaleczenie 

 Zwracać uwagę na wywieszone napisy ostrzegawcze i ściśle się do nich stosować 



 Stosować się ściśle do ustalonego porządku przerw i końca zajęć, które ogłasza 

nauczyciel 

 Prowadzić zeszyt lub dzienniczek zajęć praktycznych 

§9 

Uczniom zabrania się: 

 Opuszczać bez wiedzy i zgody nauczyciela praktycznej nauki zawodu stanowiska 

pracy 

 Samowolnie uruchamiać maszyny i urządzenia 

 Pracować uszkodzonymi narzędziami i na urządzeniach nieposiadających 

odpowiednich osłon i zabezpieczeń 

 Pracować w nieprzepisowym ubraniu roboczym 

 Wykonywać jakiejkolwiek pracy bez wiedzy nauczyciela 

§10 

Zabrania się wnoszenia na teren pracowni rzeczy zbędnych, rzeczy zagrażających 

bezpieczeństwu pracy oraz przedmiotów wartościowych. 

§11 

Nieusprawiedliwione nieobecności mogą spowodować nieklasyfikowanie ucznia i 

pozostawienie go w tej samej klasie na rok następny. 

§12 

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia odpowiadają materialnie za szkody świadomie 

wyrządzone przez niego podczas odbywania praktycznej nauki zawodu. 

§13 

Organizatorem procesu dydaktyczno-wychowawczego w poszczególnych grupach jest 

nauczyciel praktycznej nauki zawodu. Ponadto specyfika pracy nauczycieli praktycznej nauki 

zawodu wymaga: 

 Przygotowania uczniów do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe 



 Przestrzegania przepisów dotyczących działalności produkcyjnej i nadzorowania 

wykonywanych przez uczniów prac zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 Przeszkolenie uczniów – instruktaż stanowiskowy – w zakresie szczegółowych 

przepisów i zasad bhp 

 Egzekwowanie od uczniów przestrzegania przepisów bhp, instrukcji stanowiskowych 

oraz wymagań technologicznych i higienicznych 

 Używanie zgodnego z przepisami bhp ubrania roboczego i odzieży ochronnej 

 Zgłaszanie głównej księgowej, po ustaleniu z Dyrektorem szkoły potrzeb zakupu 

sprzętu, materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowej realizacji zajęć 

praktycznych 

 

Regulamin niniejszy ważny jest od 1 września 2014 roku aż do odwołania. 

 


