Wyciąg za Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Lwówku Śląskim
Rozdział XI
Regulamin Praktycznej Nauki Zawodu
§ 41
1.

1.

Praktyczna nauka zawodu stanowi bardzo ważny element kształcenia w szkołach zawodowych.
Bezpośrednim celem praktycznej nauki zawodu jest wyposażenie uczniów w wiadomości, umiejętności i
nawyki w zakresie określonym charakterystyką zawodową absolwenta.
§ 42
Praktyczna nauka zawodu organizowana jest w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

2.

Praktyki zawodowe uczniów mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również w
czasie ferii letnich. W przypadku organizowania praktyk zawodowych w okresie ferii letnich
odpowiedniemu skróceniu ulega czas zajęć dydaktycznych dla uczniów odbywających 4-tygodniowe
praktyki.

3.

Szkoła kierując uczniów na praktyczną naukę zawodu w szczególności nadzoruje realizację programu
praktyki, współpracuje z podmiotem przyjmującym, akceptuje opiekunów praktyk zawodowych.

1.

2.
1.

§ 43
Uczniowie, podczas odbywania praktycznej nauki zawodu, podporządkowani są zasadom zawartym w
Statucie Szkoły, przepisom bhp i przeciwpożarowym, obowiązującym na danym stanowisku szkoleniowym
oraz zasadom porządku i dyscypliny pracy określonym w regulaminach pracy stosownych zakładów.
Opiekę, ze strony szkoły, nad uczniami realizującymi praktyczną naukę zawodu sprawuje kierownik
praktycznej nauki zawodu.
§ 44
Uczniowie techników odbywają praktyki miesięczne i roczne zajęcia praktyczne w oparciu
o umowę o praktyczną naukę zawodu, spisaną pomiędzy szkołą, a zakładem pracy.

2.

Umowa o praktyczną naukę zawodu określa szczegółowo: czas trwania praktycznej nauki zawodu, nr
programu oraz obowiązki szkoły i zakładu pracy. Obowiązki ucznia odbywającego praktyczną naukę
zawodu określa niniejszy Statut oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca
2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.

3.

Umowy o praktyczną naukę zawodu są rejestrowane przez szkołę.
§ 45

Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych i praktykach
zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania dla danego zawodu.
§ 46
Podmiot przyjmujący uczniów na praktykę zawodową lub zajęcia praktyczne, zapewnia środki dydaktyczne
(maszyny, urządzenia, narzędzia), zapewnia odpowiednie warunki BHP i spełnia inne wymagania zgodne z
Rozporządzeniem MEN i S z dnia l lipca 2002 w sprawie praktycznej nauki zawodu.
§ 47
Uczeń zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia opiekunowi praktyk o każdym uszkodzeniu
narzędzia, maszyny, urządzenia lub powstałym zagrożeniu bezpieczeństwa wykonywanej pracy.
2. Uczeń ma prawo do odmowy wykonania czynności niezgodnych z przepisami bhp lub pracy niesprawnymi
narzędziami.
3. Uczeń (jego rodzice lub opiekunowie) pokrywa koszty za szkody wyrządzone z jego winy
w majątku zakładowym jeżeli stosowne przepisy nie stanowią inaczej.
§ 48
Opuszczanie stanowiska pracy przez ucznia możliwe jest jedynie za zgodą opiekuna praktyk.
§ 49
1. Ze względu na szczegółowy charakter zajęć w czasie praktycznej nauki zawodu oraz dużą rozbieżność
tematyczną poszczególnych rodzajów i form szkolenia praktycznego są one oceniane według następujących
zasad:
1) przestrzeganie przepisów bhp i dyscypliny pracy,
2) zaangażowanie w wykonywane czynności,
1.

3) umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce,
4) umiejętności manualne.
2. Zachowanie ucznia, nie związane z bhp lub dyscypliną pracy, nie może wpływać na ocenę poziomu jego
wiedzy i umiejętności.
§ 50
1. Uczeń zobowiązany jest do regularnego uczęszczania i aktywnego uczestnictwa na zajęciach praktycznej
nauki zawodu zgodnie z harmonogramem.
2. Nieobecność na zajęciach praktycznej nauki zawodu nie zwalnia ucznia z obowiązku opanowania
wiadomości i umiejętności zawartych w tematyce opuszczonych zajęć.
§ 51
1. Jeżeli uczeń nie może stawić się na zajęciach praktycznej nauki zawodu w wyznaczonym terminie z
udokumentowanych przyczyn innych niż choroba, zobowiązany jest do wcześniejszego ustalenia z
opiekunem praktyk prowadzącym zajęcia, trybu i formy opanowania wiadomości i umiejętności zawartych
w tematyce opuszczonych zajęć.
2. Jeżeli nieobecność na zajęciach spowodowana była chorobą lub inną, nieprzewidywalną przyczyną,
obowiązek,
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po powrocie ucznia do zajęć, jednak nie później niż 7 dni od daty tego powrotu.
3. Uczniowi, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie został sklasyfikowany z praktycznej nauki zawodu,
opiekun praktyk może zorganizować w zakładzie pracy, zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu
nauczania.
4. Uczeń nie klasyfikowany, z powodu choroby lub z innych ważnych przyczyn może, po spełnieniu
warunków § 51 ust. 3, otrzymuje ocenę z praktycznej nauki zawodu w uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły za
zgodą Rady Pedagogicznej.
§ 52
Uczeń, który nie odbył praktyki z przyczyn nieusprawiedliwionych, nie jest promowany do następnej klasy.
§ 53
1. Harmonogram praktycznej nauki zawodu opracowuje kierownik szkolenia praktycznego,
po zasięgnięciu opinii Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych Rady Pedagogicznej.
2. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w zakładach produkcyjnych albo w usługowych.
3. Szkoła może kierować uczniów na praktyczną naukę zawodu do zakładów, z którymi zostały podpisane
odpowiednie umowy.
4. Uczniowie mogą odbywać praktyczną naukę zawodu w wybranych przez siebie zakładach za zgodą
kierownika szkolenia praktycznego.
5. Uczniowie, z zastrzeżeniem ust. 3, zobowiązani są dostarczyć podpisane umowy kierownikowi szkolenia
praktycznego nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem praktyki.
6. Załącznikami do umowy o praktyczną naukę zawodu są program praktyki, dziennik praktycznej nauki
zawodu, standardy wymagań egzaminacyjnych dla zawodu oraz regulamin praktycznej nauki zawodu.
§ 54
1.

Do zadań opiekuna praktycznej nauki zawodu należy:
a) sprawowanie opieki nad uczniem,
b) udzielanie fachowych porad i instruktaży,
c) realizacja programu praktycznej nauki zawodu,
d) wystawianie ocen końcowych z praktycznej nauki zawodu
e) kontrola bieżących wpisów w dzienniku praktyk.
§ 55

1.

Praktyka kończy się wystawieniem oceny przez pracodawcę lub wyznaczoną przez niego osobę.

2.

Końcowa ocena praktyki może być zweryfikowana przez kierownika praktycznej nauki zawodu na
podstawie dokumentacji praktyki, opinii pracodawcy.

.

