Praktyczna nauka zawodu
w Zespole Szkół Rzemieślniczych
w Szczecinie
Praktyczna nauka zawodu jest integralna częścią procesu kształcenia
w Branżowej Szkole I Stopnia

1. Uczeń zobowiązany jest do:
•aktywnego uczestnictwa w zajęciach praktycznych i wykonywania poleceń
instruktora praktycznej nauki zawodu,
•posiadania, określonej przepisami bhp odzieży ochronnej lub roboczej, w przypadku
jej braku uczeń może być niedopuszczony do zajęć praktycznych,
•posiadania aktualnej książeczki zdrowia, bez której uczeń nie może być dopuszczony
do zajęć,
•przestrzegania przepisów bhp, dyscypliny pracy, dbałości o powierzony sprzęt,
urządzenia, surowce i materiały,
•punktualnego stawiania się na zajęcia praktyczne,
•odbywania praktycznej nauki zawodu w dni zgodne z tygodniowym rozkładem zajęć,
•prowadzenia dzienniczka zajęć praktycznych i na bieżąco wypełniać realizację
programu praktycznej nauki zawodu/ programy dla danego zawodu dostępne na
stronie internetowej - www.koweziu.edu.pl .
Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia wychowawcy klasy dzienniczka praktycznej
nauki zawodu do dnia 10-go każdego miesiąca. Wychowawca potwierdza swoim
podpisem zapoznanie się z uwagami pracodawcy, wpisuje frekwencję ucznia na
zajęciach szkolnych, oceny semestralne i roczne z przedmiotów ogólnokształcących.
•systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne,
•usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach dydaktycznych:
- każdy uczeń i pracownik młodociany ma obowiązek dostarczyć wychowawcy
usprawiedliwienie w dniu powrotu do szkoły lub na najbliższej godzinie wychowawczej
/ pracownik młodociany dostarcza kserokopię zaświadczenia lekarskiego na druku ZUS
ZLA,
- jeżeli w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły uczeń nie dostarczy usprawiedliwienia,
godziny zostają nieusprawiedliwione.

2. Uczeń ma prawo do:
•odmowy wykonania pracy w przypadku wystąpienia warunków zagrożenie dla
zdrowia lub życia ,
•śledzenia dokumentacji technicznej dotyczącej tematu zajęć ,
•poszanowania godności własnej,
•odpoczynku w przerwie między zajęciami,
•jawnej i bieżącej oceny swojej pracy.

3. Uczniowi zabrania się :
•opuszczania bez wiedzy i zgody instruktora praktycznej nauki zawody stanowiska
pracy,
•samowolnego uruchamiania maszyn i urządzeń,
•spożywania posiłków i obsługiwania własnego telefonu w czasie innym niż przerwa.
A. Ocenę z zajęć praktycznych pracodawca ustala dwukrotnie w ciągu roku szkolnego /za
I semestr i roczna – końcowa/. Pracodawca wpisuje ocenę na formularzu
dostarczonym przez ucznia ze szkoły. Formularz z oceną uczeń dostarcza nie później
niż tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej .
B. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznych nauki zawodu uczniów w wieku do 16 lat
nie może przekraczać 6 godzin, a uczniów powyżej 16 lat – 8 godzin. Pracownik
młodociany podlega przepisom Kodeksu Pracy.
C. Rodzice/ prawni opiekunowie ucznia odpowiadają materialnie za świadome szkody
wyrządzone przez niego podczas odbywania zajęć praktycznych.
D. O swoich problemach w zakładzie pracy – uczeń informuje wychowawcę i kierownika
szkolenia praktycznego.
E. Zagadnienia zmiany miejsca praktyki , wypowiedzenia młodocianemu umowy o pracę
– reguluje Statut Szkoły.

