
Regulamin zajęć  
praktycznych 

w Zespole Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie  

1. Zajęcia praktyczne są zajęciami obowiązkowymi dla ucznia, ich wymiar i zakres 
wynikają z programu nauczania dla danego zawodu. 

2. Zajęcia praktyczne są prowadzone w: 
o Pracowni zajęć praktycznych, 
o Centrum Kształcenia Praktycznego, 
o zakładach pracy właściwych dla danego zawodu  

w zależności od aktualnych potrzeb i możliwości Szkoły. 
3. Zajęcia praktyczne prowadzone są przy podziale klas na grupy. Liczba uczniów w 

grupie powinna umożliwiać realizację programu dla danego zawodu i uwzględniać: 
o specyfikę nauczanego zawodu, 
o przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy w sprawie prac 

wzbronionych młodocianym, 
o warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu. 

4. Wymiar oraz termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć praktycznych dla poszczególnych 
grup ustala Kierownik szkolenia praktycznego w planie organizacji na dany rok szkolny 
a czas zajęć nauczyciel lub instruktor prowadzący. Godzina zajęć praktycznych trwa 55 
minut. 

5. W klasie, która po raz pierwszy rozpoczyna zajęcia praktyczne Szkoła organizuje 
szkolenie wstępne bhp. 

6. Celem zwiększenia efektywności zajęć praktycznych dopuszcza się ich organizowanie 
po części w Szkole i w zakładzie pracy dla jednej klasy w ciągu jednego roku 
szkolnego. 

7. Zajęcia praktyczne w zakładach pracy i Centrum Szkolenia Praktycznego odbywają się 
na podstawie umów zawartych między Szkołą a danym podmiotem przyjmującym 
uczniów. 

8. Podczas trwania zajęć praktycznych nauczyciele lub instruktorzy praktycznej nauki 
zawodu realizują program zajęć praktycznych przewidziany dla danego zawodu. 

9. Organizatorem procesu dydaktyczno-wychowawczego w poszczególnych grupach jest 
nauczyciel praktycznej nauki zawodu lub instruktor praktycznej nauki zawodu w 
zakładzie pracy. 

10. Prawa i obowiązki nauczycieli określa Statut Szkoły. Ponadto specyfika pracy 
nauczycieli praktycznej nauki zawodu wymaga: 

o przygotowania uczniów do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe, 

o udzielania uczniom instruktażu na poszczególnych stanowiskach pracy w 
zakresie bezpiecznej obsługi urządzeń i szczegółowych przepisów bhp, 

o wzbogacania, unowocześniania i rozwijania powierzonych pracowni, 
o przestrzegania obowiązujących przepisów bhp w trakcie zajęć praktycznych, 
o dbania o dobry stan techniczny wyposażenia pracowni (maszyny, urządzenia, 

narzędzia, sprzęt, pomoce dydaktyczne), 
o utrzymywania porządku w pracowni i wdrażania uczniów do dbałości o sprzęt i 

wyposażenie pracowni, 
o ciągłego doskonalenia swoich umiejętności dydaktycznych i merytorycznych, 



o organizowania i nadzorowania powierzonych zadań produkcyjno-usługowych 
oraz prac uczniów zmierzających do ich realizacji, 

o egzekwowania używania przez uczniów (zgodnie z przepisami bhp) odzieży 
ochronnej i w szczególnych przypadkach odzieży galowej, 

o zgłaszania Kierownikowi szkolenia praktycznego potrzeb zakupu sprzętu, 
materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowej realizacji zajęć praktycznych, 

o wykonywania zarządzeń Kierownika szkolenia praktycznego. 
11. Prawa i obowiązki ucznia, zasady klasyfikacji i oceniania określają akty prawne szkoły. 

Ponadto uczeń zobowiązany jest do: 
o aktywnego uczestnictwa w zajęciach praktycznych i wykonywania poleceń 

nauczyciela lub instruktora praktycznej nauki zawodu, 
o posiadania określonej przepisami bhp odzieży ochronnej lub roboczej, w 

przypadku jej braku uczeń może być niedopuszczony do zajęć praktycznych, 
o posiadania aktualnej książeczki zdrowia, (w przypadku zawodów 

gastronomicznych, hotelarskich i innych związanych z żywnością także 
udokumentowanych przez Sanepid w książeczce zdrowia badań na 
nosicielstwo), bez której uczeń nie może być dopuszczony do zajęć 
praktycznych, 

o przestrzegania przepisów bhp, dyscypliny pracy, dbałości o powierzony sprzęt, 
urządzenia, surowce i materiały, 

o punktualnego stawiania się na zajęcia praktyczne, 
o prowadzenia zeszytu zajęć praktycznych 

12. Uczniom zabrania się: 
o opuszczania bez wiedzy i zgody nauczyciela lub instruktora praktycznej nauki 

zawodu stanowiska pracy, 
o samowolnego uruchamiania maszyn i urządzeń, 
o spożywania posiłków w czasie innym niż przerwa. 

13. Ocena semestralna i końcoworoczna z zajęć praktycznych ustalana jest przez 
wszystkich nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy odbywali zajęcia 
z uczniami danej klasy. 

14. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia odpowiadają materialnie za świadome szkody 
wyrządzone przez niego podczas odbywania zajęć praktycznych. 

 


