Załącznik Nr 2 do Statutu Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce

REGULAMIN PRACOWNI MECHANIZACYJNYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W ŻÓŁKIEWCE

Postanowienia ogólne
§l
1. Pracownie mechanizacyjne stanowią integralną część Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Żółkiewce, prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą.
§2
l. Głównym celem działalności pracowni mechanizacyjnych jest przygotowanie uczniów
poszczególnych typów szkół do sprawnego wykonywania zawodu w zakresie umiejętności
określonych w opisie zawodu.
2. Szczegółowe zadania szkolenia praktycznego:
1) kształcenie u uczniów umiejętności zawodowych,
2) wdrażanie do stosowania bezpiecznych metod pracy,
3)wprowadzanie umiejętności właściwego organizowania stanowiska roboczego i właściwego
doboru metod i organizacji pracy,
4)doskonalenie organizacji posługiwania się dokumentacją techniczną,
5)wdrażanie ucznia do oszczędności materiałów, narzędzi i energii.
§3
1. Kształcenie praktyczne organizowane jest przez:
1)zajęcia praktyczne,
2)praktyki zawodowe,
3)nauka jazdy samochodem osobowym i ciągnikiem rolniczym,
4)nauka jazdy kombajnem zbożowym.
§4
1. Praktyki zawodowe przewidziane programem nauczania organizowane są
w pracowniach mechanizacyjnych.
2. W uzasadnionych przypadkach umożliwia się indywidualne odbywanie praktyk
zawodowych w zakładach państwowych, uspołecznionych i prywatnych wskazanych przez
ucznia.
§5
1. Zajęcia praktyczne odbywają się w grupach oddziałowych.
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§6
l. Czas trwania zajęć, liczba uczniów w grupach, plany przejść itp. regulują odrębne
przepisy.
Organizacja pracowni mechanizacyjnych
§7
l. pracownie mechanizacyjne organizują zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe dla
uczniów/słuchaczy:
1) Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa,
2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn
rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych.
§8
1. Dokumentację pracowni tworzy:
1) harmonogram zajęć praktycznych,
2) program nauczania zajęć praktycznych i praktycznej nauki zawodu,
3) dzienniczek praktycznej nauki zawodu,
4) dzienniki lekcyjne.
§9
l. Organizacją i przebiegiem praktycznej nauki zawodu kieruje dyrektor szkoły
§ 10
1, Organizację zajęć praktycznych określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany
przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę.
§ 11
1. Organizacja zajęć praktycznych i podział na grupy szkoleniowe:
1) Zajęcia praktyczne organizowane w pracowniach prowadzone są w grupach pod nadzorem
nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu. Zajęcia odbywają się
zgodnie z harmonogramem zajęć praktycznych.
2)Praktyki zawodowe odbywają się w wymiarze 8 godzin dziennie.
3)Uczniowie odbywający zajęcia praktyczne w grupach szkoleniowych przechodzą przez
przewidziane w programie działy. Na pierwszych zajęciach szkolnych nauczyciele
praktycznej nauki zawodu dokonują w każdym oddziale podziału klasy na grupy szkoleniowe.
4) Ilość uczniów w grupach szkoleniowych określa co roku dyrektor szkoły . Ilość uczniów
w grupach szkoleniowych powinna być nie większa niż :
a. praktyki zawodowe do 15 osób
b. zajęcia praktyczne do 12 osób
4) Godzina lekcyjna zajęć praktycznej nauki zawodu trwa 55 minut. Przerwa śniadaniowa
trwa 25 minut. Czas trwania zajęć powinien być zgodny z programem nauczania.
Nauczyciele i pracownicy pracowni mechanizacyjnych
§ 12
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1. Procesem dydaktycznym praktycznej nauki zawodu bezpośrednio kierują:
1) dyrektor szkoły,
2) kierownik kształcenia praktycznego,
3) nauczyciele przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu.
§ 13
1. Do obowiązków i zadań nauczycieli praktycznej nauki zawodu należy:
1) przygotowanie się do zajęć,
2) zapewnienie uczniom zdrowych, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki,
3) organizowanie i kierowanie procesem nauczania praktycznej nauki zawodu,
4) nauczanie i wychowanie uczniów w celu uzyskania przez nich określonych umiejętności
zawodowych i i odpowiedniej wiedzy zawodowej,
5)kształtowanie prawidłowych postaw zawodowych uczniów oraz rozwijanie ich
zainteresowań i zdolności,
6) przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp w trakcie zajęć praktycznych,
7) pomoc uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych.
8) bezstronność, rzetelność, sprawiedliwość, rytmiczność oceniania,
9) jawność ocen dla ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów,
10) przygotowanie stanowiska pracy uczniów do zajęć,
11) opieka nad uczniami w pracowni lub warsztacie w okresie zajęć i przerw,
12) wdrażanie uczniów do dbałości o sprzęt i wyposażenie pracowni,
13) udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i realizacja podjętych przez nią uchwał,
14) realizacja ustaleń zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym i Szkolnym Programie
Wychowawczym i Profilaktycznym,
15) zapewnienie uczniom zdrowych, bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
16) organizacja wewnątrzszkolnych konkursów mechanizacyjnych i włączanie uczniów do
udziału w konkurach/olimpiadach wyższego rzędu,
17) promowanie, upowszechnianie w środowisku zawodów związanych z techniką rolniczą.
2. Do uprawnień nauczyciela praktycznej nauki zawodu w zakresie dydaktycznowychowawczym należy:
1) decydowanie w sprawach wyboru metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych
w nauczaniu zawodu,
2) decydowanie o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów,
3) prawo do współdecydowania o ocenie zachowania uczniów,
4) wnioskowanie w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla uczniów.
§ 14
1. W czasie trwania zajęć praktycznych, bezpośrednio opiekę nad uczniami sprawuje
nauczyciel prowadzący zajęcia.
2. W czasie trwania praktyk zawodowych, bezpośrednią opiekę nad uczniami sprawuje
opiekun praktyk.
§15
l. W czasie trwania zajęć praktycznych nauczycielowi zabrania się pozostawiania
uczniów bez nadzoru.
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§ 16
1.Wymiar czasu pracy uczniów i poszczególnych pracowników określają:
1) dla uczniów - plan nauczania,
2) dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu - Karta Nauczyciela.

§17
l. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków nauczycieli zajęć praktycznych określa
dyrektor szkoły.
Prawa i obowiązki uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu
§ 18
l. Prawa uczniów:
1) uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu w pracowniach mechanizacyjnych ma prawo
do zdobywania
kwalifikacji zawodowych zgodnie z wybranym przez siebie zawodem oraz programem
nauczania,
2) w celu zdobycia kwalifikacji uczeń ma prawo do korzystania z dostępnych w warsztacie
narzędzi, maszyn i urządzeń oraz fachowej pomocy nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
3) uczeń ma prawo szkolenia i pracy w higienicznych warunkach,
4) w przypadku, gdy praca odbywa się w warunkach niezgodnych z przepisami bhp, uczeń ma
prawo odmówić wykonania tej pracy,
5) uczeń ma prawo do 25 minutowej przerwy śniadaniowej,
6) uczeń ma prawo do poszanowania jego godności osobistej,
7) uczeń ma prawo do informacji o wynikach i ocenie swojej pracy oraz o osiągnięciach
edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co robi dobrze, co i jak
wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
§ 19. l. Obowiązki ucznia:
1) ma obowiązek prowadzić dzienniczek praktycznej nauki zawodu,
2) ma obowiązek sumiennego wykonywania powierzonej mu pracy przez nauczyciela
praktycznej nauki zawodu,
3) każdy uczeń zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp i wykonywania pracy
zgodnie z instrukcją,
4)obowiązkiem każdego ucznia jest dbałość o powierzone mu stanowisko pracy,
poszanowanie maszyn i narzędzi.
5) za zniszczone narzędzia, inne straty spowodowane lekkomyślnością oraz niestosownym
zachowaniem się ucznia do poleceń nauczyciela odpowiedzialność materialną ponosi uczeń.
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