
Regulamin zajęć praktycznych 
Wstęp: 

 

1. w zajęciach praktycznych mogą brać udział uczniowie zdrowi , bez objawów 

chorobowych górnych dróg oddechowych, które mogą wskazywać na covid-19, oraz 

nie mający kontaktu z osobami chorymi lub przebywającymi na kwarantannie , 

2. zajęcia praktyczne są jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. 

3. .Praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoły, jednocześnie ma 

obowiązek podporządkowanie się przepisom organizacyjno – porządkowym miejsca 

odbywania praktyk. 

4. Szczegółowe cele kształcenia dla poszczególnych zawodów określają 

podstawa programowa i standardy egzaminacyjne oraz program nauczania. 

 

 

Obowiązki ucznia : 

1. uczeń ma obowiązek zgłosić się na zajęcia o określonej godzinie w  ubraniu 

roboczym odpowiednim dla danego zawodu 

2. po sprawdzeniu obecności zostaje wyznaczony dyżurny, który wydaje 

narzędzia niezbędne do pracy, 

2.1. w czasach zagrożenia covid-19  narzędzia wydaje i odbiera oraz dezynfekuje 

wyznaczony pracownik 

3. po zakończonej pracy uczniowie oddają czyste narzędzia, dyżurnemu, który 

ma obowiązek dopilnować aby wszystkie narzędzia wróciły na miejsce, w czasach 

zagrożenia covid-19 jak w punkcie powyżej 

4. obowiązkiem osoby pełniącej dyżur jest również pilnowanie porządku w 

szatniach, 

5. przed przystąpieniem do pracy uczniowie poznają tematykę zajęć i zakres prac 

do wykonania, 

5.1. w czasach covid-19 uczniowie są podzieleni na mniejsze grupy z zachowaniem 

bezpiecznej odległości, 

6. w czasie trwania zajęć, nie można samowolnie opuszczać stanowiska pracy, 

7. w czasie trwania zajęć uczniowie mają prawo do 30 minutowej przerwy, 

8. rzetelnie wykonuje powierzone zadanie, dba o czystość i porządek na 

stanowisku pracy, w czasie i po jej zakończeniu, 

9. bez zgody nauczyciela nie wolno uczniowi zmieniać stanowiska pracy, 

10. zabrania się uczniom samowolnego uruchamiania maszyn i urządzeń i sprzętu, 

11. nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona, podstawą do 

usprawiedliwienia jest zwolnienie lekarskie lub usprawiedliwienie od rodzica lub 

opiekuna prawnego. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności uczeń ma 

obowiązek odrobić ja w wymiarze 2:1, uczeń nie ma obowiązku odrabiania zajęć, 

jeżeli jego nieobecność usprawiedliwiona wynosi powyżej 3 dni, uczeń ma 

obowiązek odrobić każdą nieobecność usprawiedliwioną, jeżeli trwała ona mniej niż 

3 dni w stosunku 1:1 

 


