REGULAMIN

Praktycznej nauki zawodu
w Zespole Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach

opracowany na podstawie
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia1 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 113 poz. 988 wraz z późniejszymi zmianami),
Rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004 r.,
Rozporządzenia MEN z dnia 24 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. , poz. 262),
Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
oraz statutu szkoły

I. Postanowienia ogólne
1. Czas i miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu określa szkolny plan nauczania.
II. Zakres obowiązków uczniów
1. Uczeń zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na zajęciach w miejscu
wyznaczonym przez instruktora praktycznej nauki zawodu, opiekuna praktyk lub
kierownika szkolenia praktycznego.
2. Uczeń nie może sam zmieniać miejsca odbywania zajęć.
3. Uczeń powinien przystąpić do zajęć w odpowiednim ubraniu roboczym.
4. Uczeń ma obowiązek sumiennie wykonywać wszystkie zlecone przez instruktora
praktycznej nauki zawodu, opiekuna praktyk prace, przestrzegając zasad bhp.
5. Uczeń może być zwolniony z zajęć z ważnych powodów tylko przez kierownika
szkolenia praktycznego.
6. Zajęcia opuszczone z powodu choroby, potwierdzone zwolnieniem lekarskim
powinny być rozliczone w formie dodatkowych zajęć.
7. Uczeń może nie być klasyfikowany z powodu nieobecności na zajęciach
przekraczającej 50 % czasu przeznaczonego na te zajęcia w danym semestrze.
8. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
9. Dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej
nieobecności, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu
nauczania (podstawy programowej).
10. Na wniosek ucznia (prawnych opiekunów) nieklasyfikowanego z powodu
nieusprawiedliwionej nieobecności rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na
egzamin klasyfikacyjny.
11. Uczniowie odpowiadają za powierzony im w czasie zajęć sprzęt. Wszelkie szkody
zaistniałe z ich winy pokrywają rodzice (prawni opiekunowie).
12. W przypadku dokonanej przez ucznia kradzieży lub dewastacji mienia w miejscu
odbywania zajęć będzie on ukarany zgodnie z karami przewidzianymi w statucie
szkoły.
13. Uczniowie zobowiązani są pozostawić porządek po zakończonych zajęciach na
stanowiskach pracy i w pomieszczeniach socjalnych.
14. Na zajęciach uczeń zobowiązany jest posiadać dzienniczek zajęć praktyczny6ch oraz
inne wymagane dokumenty (aktualna książeczka zdrowia).
15. W przypadku powtarzających się uchybień w czasie zajęć stosowane będą wobec
uczniów kary zgodnie ze statutem szkoły.

16. Praktyczna nauka zawodu musi odbywać się pod kierunkiem instruktorów
praktycznej nauki zawodu, opiekunów praktyk zawodowych wyznaczonych przez
pracodawców lub nauczycieli.

