REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych
im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gdańskim
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§1
Postanowienia ogólne
Celem zajęć praktycznych jest opanowanie przez słuchaczy umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym
zawodzie.
Praktyki zawodowe organizuje się dla słuchaczy w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych
w rzeczywistych warunkach pracy.
Wymiar godzin zajęć praktycznych i praktyk zawodowych oraz zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez słuchaczy
określa program nauczania dla danego zawodu dopuszczony do użytku przez Dyrektora Szkoły.
§2
Zasady organizowania praktycznej nauki zawodu
Podstawą organizowania praktycznej nauki zawodu dla słuchaczy jest umowa zawarta między szkołą, a zakładem pracy,
w którym realizowana będzie praktyka.
Umowa, o której mowa w pkt. I powinna określać:
a) nazwę i adres szkoły,
b) nazwę i adres zakładu pracy przyjmującego słuchaczy na praktyczną naukę zawodu,
c) formę organizacyjną (zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe),
d) prawa i obowiązki stron umowy.
e) datę rozpoczęcia i zakończenia praktycznej nauki zawodu,
f) listę słuchaczy odbywających zajęcia praktyczne, lub praktyki zawodowe, nazwę zawodu, w którym prowadzona będzie
praktyczna nauka zawodu,
g) dodatkowe ustalenia umawiających się stron, związane z przeprowadzeniem praktycznej nauki zawodu.
Przebieg realizacji programu praktycznej nauki zawodu należy udokumentować w dzienniku zajęć .
Zasady oceniania słuchaczy określa wewnątrzszkolny system oceniania
Słuchacz zgłasza się na zajęcia praktycznej nauki zawodu wg ustalonego grafiku.
Liczba słuchaczy w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania dla danego zawodu z uwzględnieniem jego
specyfiki, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków lokalowych i technicznych w miejscach odbywania
praktycznej nauki zawodu
§3
Prawa i obowiązki słuchacza

Słuchacza obowiązuje gotowość do pracy:
- estetyczne umundurowanie
- obuwie wygodne i bezpieczne
- przybory do pisania
- zeszyt praktyk - indeks
- aktualna książeczka zdrowia
2. Słuchacza obowiązuje systematyczne uczęszczanie na zajęcia.
3. Nieobecność słuchacza na zajęciach z powodu choroby (potwierdzone zwolnieniem
lekarskim) nie może przekroczyć 50%. Zwolnienie lekarskie należy dostarczyć
opiekunowi zajęć w ciągu 2 dni od chwili powrotu na zajęcia.
4. W przypadku gdy nieobecność słuchacza na zajęciach z powodu choroby przekracza połowę czasu przeznaczonego na te
zajęcia w szkolnym planie nauczania, stosuje się przepisy zgodnie z Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Dz. U. 2017 poz. 1534
5. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej stosuje się przepisy zgodnie z Rozporządzenie MENj z dnia 3 sierpnia 2017 r.
w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Dz. U. 2017 poz. 1534
6. Wszelkie czynności, które słuchacz chce wykonać przy podopiecznym musi wcześniej zgłosić nauczycielowi, lub osobie
upoważnionej przez szkołę do opieki nad słuchaczami.
7. Wszelkie czynności słuchacza powinny być wykonywane w obecności podopiecznego i za jego zgodą.
8. Słuchacz powinien nawiązywać kontakt z podopiecznym, rozpoznawać potrzeby zdrowotne jednostki, rozwijać u osoby
niepełnosprawnej umiejętności samodzielnego życia, tworzyć środowisko terapeutyczne, współpracować z nauczycielem
praktycznej nauki zawodu i całym środowiskiem terapeutycznym.
9. Słuchacz ma prawo wglądu do dokumentacji podopiecznego, za zgodą pracownika placówki szkolącej. Jednocześnie
obowiązuje słuchacza zachowanie tajemnicy służbowej.
10. Jedna jednostka lekcyjna praktycznej nauki zawodu wynosi 55 minut.
11. Słuchacz ma prawo do przerwy na posiłek — długość przerwy uzależniona jest od czasu trwania zajęć np. na 6 godz. zajęć
— 30 minut, na 4 godziny zajęć — 20 minut.
12. Słuchacz w czasie swojej pracy musi dbać o bezpieczeństwo podopiecznego oraz własne.
13. Z chwilą zauważonego niebezpieczeństwa słuchacz powinien natychmiast powiadomić jednego z członków zespołu
terapeutycznego
14. Słuchacz powinien umiejętnie uczestniczyć w akcji zespołowej, gdy zagraża niebezpieczeństwo ognia, wody itp. Musi znać
drogę ewakuacyjną oddziału i sposób użycia sprzętu p/pożarowego .
15. Słuchacz powinien dbać o sprzęt i urządzenia oddziału.
16. Słuchaczowi nie wolno wychodzić poza teren placówki bez zgody nauczyciela lub innej osoby sprawującej opiekę nad
słuchaczami.
17. Wszystkie trudności i problemy w pracy słuchacz zgłasza nauczycielowi praktycznej
nauki zawodu lub opiekunowi w placówce szkolącej.
§4
Postanowienia końcowe
Do spraw nie objętych regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 roku O systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz.
1943, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu Dz. U. 2017
poz. 1644
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