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TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE
ul. Emilii Zawidzkiej 10
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REGON 000026057' NIP 62945—22—573

CEL | ZADANIAWARSZTATOW SZKOLNYCH

Warsztaty Szkolne są integralną częścią szkoły realizującą zajęcia praktyczne, a ich podstawowym zadaniem
jest kształtowanie w uczniach umiejętności zawodowych oraz rozszerzenie i pogłębienie wiadomości
teoretycznych nabytych na lekcjach przedmiotów zawodowych zgodnych z programem nauczania w danym
typie szkoły a także przygotowanie do egzaminu zawodowego.
Warsztaty Szkolne prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą. Działalność ta jest podporządkowana
i służy podstawowemu celowi — nauczaniu zawodu.

spososv REALIZACJI ZADAN

Programy nauczania zajęć praktycznych realizowane są wWarsztatach Szkolnych w formie ćwiczeń i pokazów.
W uzasadnionych przypadkach mogą być dokonywane zmiany w programach nauczania zajęć praktycznych
zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniamiMEN. Zmiany dokonywane w programach nauczania powinny być
zaopiniowane przez zespół przedmiotowy i zaakceptowane przez Dyrektora Szkoły.
Organizacja Warsztatów Szkolnych powinna stwarzać warunki do prowadzenia zajęć praktycznych
i wychowania uczniów w zakresie:

a) umiejętności wykonywania prac wchodzących w zakres danego zawodu

b) umiejętność stosowania, posługiwania się oraz konserwacji narzędzi, maszyn i urządzeń,

0) umiejętności doboru materiałów,

d) umiejętności stosowania procesów technologicznych,

@) przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do tego celu wykorzystywane są maszyny, urządzenia, narzędzia i materiał będący własnością szkoły oraz

maszyny, urządzenia, narzędzia i materiał obcy powierzony przez uczniów naszej szkoły i ich rodziców

(prawnych opiekunów) oraz pracowników szkoły.

ORGANIZACJAWARSZTATÓW SZKOLNYCH

Warsztaty Szkolne Technicznych Zakładów Naukowych mieszczą się przy ul. E. Zawidzkiej 10 w Dąbrowie
Górniczej
Pracą warsztatów szkolnych kieruje Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu, który podlega bezpośrednio
Dyrektorowi Szkoły
Dyrektor Szkoły określa na piśmie szczegółowy zakres obowiązków Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu
w zakresie działalności placówki
Szczegółowy zakres obowiązków nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz pozostałych pracowników
zatrudnionych w Warsztatach Szkolnych określa Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu i przedkłada
do akceptacji DyrektorowiSzkoły
Majątek Warsztatów Szkolnych jest dobrem wszystkich, dlatego należy go szanować i dbać o jego stan
troszcząc się przede wszystkim o czystość, porządek i estetyczny wygląd miejsca pracy
Zajęcia praktyczne mogą odbywać się na dwie zmiany
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Bezpośrednią opiekę nad uczniami w czasie zajęć na warsztatach szkolnych, sprawują nauczyciele praktycznej
nauki zawodu
Na całym terenie Warsztatów Szkolnych obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz bezwzględny
zakaz wnoszenia, posiadania i używania substancji pochodzenia chemicznego oraz organicznego (w tym także
e-papierosów), niebezpiecznych lub stanowiących jakiekolwiek zagrożenie dla zdrowia i życia (również
trudnych do jednoznacznej identyfikacji)
Za zgodą Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu i Dyrektora Szkoły w czasie zajęć praktycznych uczniowiemogą
wykonywać prace na rzecz własnej szkoły lub innych podmiotów - prace w ramach programu nauczania
w danym zawodzie
Na początku każdego roku szkolnego uczniowie klas pierwszych zapoznawani są z regulaminem Warsztatów
oraz odbywają obowiązkowe szkolenie w zakresie bhp i p.poż. Uczniowie, którzy nie odbyli szkolenia nie mogą
być dopuszczeni do zajęć praktycznych

ORGANIZACJAZAJĘC PRAKTYCZNYCH

Organizację zajęć praktycznych na Warsztatach Szkolnych określa tygodniowy rozkład zajęć zatwierdzony
przez Dyrektora Szkoły i organ prowadzący
Wymiar i zakres zajęć dydaktycznych określa plan nauczania opracowany w oparciu o podstawę programową
dla danego zawodu
Czas trwania jednostki lekcyjnej wynosi 55 minut. Czas przerwy to 5 minut, który podlega zsumowaniu wjedną
przerwę 20 minutową
Zajęcia praktyczne prowadzone są w grupach. Podziału na grupy dokonuje się z uwzględnieniem specyfiki
nauczania danego zawodu, obowiązujących przepisów bhp, przepisów dotyczących prac dozwolonych
młodocianym oraz warunków lokalowych itechnicznych warsztatów. Liczebność grupy powinna stwarzaćjak
najlepsze warunki do realizacji programu nauczania
Nieobecność ucznia na zajęciach praktycznych usprawiedliwiana jest zgodnie z zasadami określonymi
w Statucie Szkoły. Nieobecność ucznia na zajęciach praktycznych usprawiedliwiawychowawca klasy
W ramach zajęć praktycznych uczniowie mogą wykonywać prace w formie ćwiczeń i zadań praktycznych.
Zajęcia praktyczne mogą również odbywać się na terenie innych placówek, zakładów, firm itp. na podstawie
zawartego porozumienia
W przypadku odbywania zajęć praktycznych poza terenem warsztatów uczeń zobowiązany je we własnym
zakresie stawić się na miejsce odbywania zajęć
Za mienie szkoły, narzędzia oraz sprzęt zniszczony celowo odpowiada materialnie uczeń i jego rodzice
(opiekunowie prawni)
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się zgodnie z Wewnątrzszkolnym Oceniania (WO),

wymaganiami edukacyjnymi,Statutem Szkoły, aktualnym rozporządzeniem MEN.

REGULAMIN WARSZTATOWY

Obowiązki uczniów odbywających zajęcia praktyczne na Warsztatach Szkolnych TZNu

1. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przestrzegania przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
atakże do bezwzględnego stosowania się do poleceń iwskazówek wydanych przez nauczyciela prowadzącego
zajęcia
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Na terenie Warsztatów mogą przebywać tylko uczniowie, którzy zgodnie z planem odbywają zajęcia
dydaktyczne. Przebywanie na działach niezgodnie z planem oraz winnych pomieszczeniach jest zabronione.
Uczeń ma obowiązek przebywaniaw trakcie zajęć na wyznaczonymprzez nauczyciela stanowisku. Opuszczenie
stanowiska pracy jest możliwe po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia
Samowolne opuszczenie terenu Warsztatów w czasie trwania zajęć traktowane jest jak nieobecność
nieusprawiedliwiona
Uczniowie mają obowiązek systematycznie uczęszczanie na zajęcia i punktualnie je rozpoczynać. Każda
nieobecność na zajęciach powinna być usprawiedliwiona
Dla zapewnienia właściwego bezpieczeństwa i higieny, uczniowie zobowiązani są do posiadania
odpowiedniego stroju roboczego. Ubranie robocze musi być czyste, dopasowane i zapięte, uniemożliwiając
powstanie jakiegokolwiekzagrożenia bezpieczeństwa
Na stanowiskach wymagających dodatkowej ochrony ciała (wzrok, słuch itp.) uczeń jest zobowiązany
do używania środków ochrony indywidualnej. Za ich stosowanie odpowiedzialność ponosi uczeń oraz
nauczyciel prowadzący
Uczeń ma obowiązek przyjść na zajęcia praktyczne co najmniej 5 minut przed ich rozpoczęciem. Uczniowie
przebierają się i przechowują rzeczy w czasie zajęć w szatni warsztatowej. Zabronione jest przebieranie się

poza terenem szatni (na stanowiskach pracy,w samochodach na parkingu i przed szkołą). Za stan szatni iszafek
odpowiadają uczniowie mający zajęcia
W szatni należy zachować porządek, a dokumenty, pieniądze i cenne przedmioty na|eży zdeponować
u nauczyciela. Za pozostawione w szatni pieniądze, dokumenty i inne wartościowe przedmioty szkoła nie

ponosi odpowiedzialności
Korzystanie z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć warsztatowych jest
zabronione. Uczniowi nie wolno również wykonywać innych prac nie zleconych przez nauczyciela
Uczniowie są odpowiedzialni za narzędzia, wyposażenie, swoje stanowisko pracy i części powierzone przez
nauczyciela.W przypadku ich zagubienia lub umyślnego zniszczenia uczeń ponosi całkowitą odpowiedzialność
materialną. Otrzymane narzędzia należy zwrócić do nauczyciela tego samego dnia po zakończeniu pracy
Zabrania się wynoszenia z warsztatów narzędzi i materiałów ~ jest to dopuszczalne wyłącznie za zgodą
nauczyciela.W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia narzędzia, urządzenia czy materiału należy natychmiast
zgłosić to nauczycielowi
Za wszelkie kradzieże i umyślne uszkodzenia, uczniowie będą pociągani do odpowiedzialności dyscyplinarnej
ze skreśleniem z listy uczniów włącznie (zgodnie zapisamiw statucie szkoły)
Uczniowie zobowiązani są dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów. Uczeń musi każdorazowo
poinformować nauczyciela o zaistnieniu sytuacji niebezpiecznej, zagrażającej zdrowiu lub życiu. Każdy uraz
powstały w trakcie zajęć (nawet najdrobniejsze skaleczenie) na|eży natychmiast zgłosić nauczycielowi
Rzucanie przedmiotami, bieganie po terenieWarsztatów oraz wywoływanie hałasu przez uczniów jest surowo
zabronione
Po zakończeniu zajęć uczniowie zobowiązani są wykonać na Warsztatach Szkolnych wszelkie prace
porządkowe i pomocnicze przewidziane programem zajęć dydaktycznych
Zobowiązuje się wszystkich uczniów do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ na Warsztatach
Szkolnych oraz okazywania szacunku nauczycielom, przełożonym i pracownikom warsztatów oraz do

wykonywania ich polecenia
Obowiązkiem każdego ucznia jest zapoznanie się z regulaminem i ścisłe przestrzeganie jego zaleceń
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Uczeń ma prawo:
1. Zdobywaćwiedzę i umiejętności praktyczne pod nadzorem nauczyciela praktycznej nauki zawodu
2. Korzystać, za zgodą nauczyciela, ze wszystkichmateriałów, narzędzi, przyrządów, urządzeń i maszyn
3. Za zgodą Kierownika Szkolenia Praktycznegowykonywać prace na własny użytek

Szczegółowy zakres praw i obowiązków ucznia określa Statut Szkoły.

Ocenianie :

Ocena ucznia z praktycznej nauki zawodu stanowi odwzorowanie poziomu opanowaniawiedzy i umiejętności
zawodowych określonych w podstawie programowejkształcenia w zawodzie.

1. Na poziom oceny z praktycznej nauki zawodu ma wpływ aktywny udział w zajęciach
2. Przestrzeganie zasad i przepisów BHP oraz p.poż. na stanowisku pracy
3. Wywiązywanie się z zadań zleconych przez nauczyciela podczas zajęć praktycznych

Szczegółowezasady oceniania określone są w Statucie Szkow oraz w WO

ZAKRES OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELA ZAWODU

Obowiązki nauczyciela ujęte są w Statucie Szkoły.

Nauczyciel prowadzący zajęcia praktyczne zobowiązany jest w szczególności:

J prowadzić zajęcia dydaktyczne zgodnie z podstawą programową i harmonogramem poszczególnych
działów tematycznych/ oddziaływać wychowawczo na uczniów przez właściwą organizację stanowiska pracy

J przygotować i organizować stanowiska pracy oraz dostarczać uczniom we właściwym czasie materiały,
schematy, instrukcje obsługi itp./ utrzymywać we właściwym (dobrym) stanie technicznym powierzonysprzęt, urządzenia i pomieszczenia/ nie dopuszczać do pracy przy maszynach i urządzeniach uszkodzonych — po zgłoszeniu przez ucznia lub
zauważeniu awarii należy przedsięwziąć środki zapewniające jak najszybsze usunięcie awarii/ przeprowadzać bieżące i okresowe przeglądy stanu technicznego maszyn i urządzeń/ utrzymywać porządek w salach oraz w wyznaczonych rejonach Warsztatów

/ zapoznać uczniów z instrukcjamiobsługi i BHP poszczególnychmaszyn i urządzeń/ wykonywać ogólne szkolenia z zakresu BHP i P.POŻ w zależności od działu tematycznego oraz każdorazowo
przed wykonaniem pracy przez uczniów/ zapoznać uczniów z RegulaminemWarsztatów i czuwać nad jego przestrzeganiem

J udzielać informacji wychowawcom klas i rodzicom uczniów w zakresie postępów w nauce i zachowaniu
/ zgłaszać Kierownikowi Praktycznej Nauki Zawodu wszelkie stwierdzone uszkodzenia maszyn i narzędzi lub ich

niewłaściwe działanie

/ natychmiast zgłaszać wszelkie wypadki przy pracy Kierownikowi PraktycznejNauki Zawodu i Dyrektorowi/ systematycznie sprawdzać zapisy ucznióww zeszytach zajęć i na bieżąco oceniać uczniów/ systematycznie wypełniać dziennik lekcyjny
/ systematycznie sprawdzać stan inwentarzowy powierzonego sprzętu, za który nauczyciel ponosi pełną

odpowiedzialność
/ prowadzić ciągły nadzór podczas przebywania uczniów na dziale tematycznym
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J podczas prac zleconych przewyższających umiejętności uczniów wymagany jest czynny udział nauczyciela
zawodu

J właściwie zabezpieczać substancje szkodliwe lub żrące (paliwo, elektrolit, kwas, butle tlenowe itp.) przed
dostępem lub niewłaściwym użyciem przez uczniów

J pełnić dyżury wg harmonogramu/ za wszelkiego rodzaju uszkodzenia w pomieszczeniach socjalnych (szatnia, jadalnia, toalety, umywalnia,
korytarz) odpowiedzialność dyscyplinarną ponosi nauczyciel dyżurujący/ przed rozpoczęciem zajęć sprawdzić uczniów pod względem ubioru, wyglądu zewnętrznego, rozpoznać
predyspozycje zdrowotne uczniów w danym dniu. W przypadku wątpliwości nie dopuścić chorego lub
niewłaściwie ubranego ucznia do pracy

REGULAMIN DYSCYPLINY PRACY I BHP NA ZAJĘCIACH PRAKTYCZNYCH

Do zajęć praktycznych dopuszcza się uczniów po uprzednim zapoznaniu ich z regulaminem pracy i przepisami BHP
w dziale i na stanowisku pracy.

Przychodząc na zajęcia praktyczne uczeń zobowiązany jest:

1. Być przygotowanym teoretycznie do wykonywania pracy.
2. Włożyć ubranie robocze (ochronne) oraz nakrycie głowy - praca z zawiniętymi rękawami lub odwiniętym

kołnierzemjest zabroniona
3. Przygotowaćzgodnie z poleceniem nauczycielawszystkie potrzebne do wykonania danej pracy narzędzia

układając je według kształtu i wymiarów
4. Sprawdzićstan narzędzi - używanie narzędzi niesprawnych jest zabronione

Sprawdzić stan urządzenia, na którym będzie pracował
6. Przed przystąpieniem do pracy uporządkować miejsce pracy (odłożyć niewykorzystywane narzędzia

i materiał)

.U"

W czasie pracy uczeń powinien:

Wykonywaćbezwzględnie polecenia nauczyciela zawodu
Współpracować odpowiedzialnie z wyznaczonymi przez nauczyciela uczniami
Wszystkie niezbędne narzędzia mieć na stanowisku pracy
Narzędzia niezbędne do pracy przechowywać na właściwym miejscu
Odkładaćw określonym miejscu detale i odpadki
Stosować właściwe do wykonywanej pracy środki ochrony osobistej
Zauważone uszkodzenia urządzeń lub narzędzi zgłaszać natychmiast nauczycielowi
Stanowisko pracy i dział opuszczać tylko za zgodą nauczyciela zawodu - chyba, że wymaga tego
bezpieczeństwo pracy

9. Na stanowisko pracy zabierać tylko te przybory, które są niezbędne - pozostałe przechowywaćw szatni
10. Wykonywać tylko te prace, które zostały mu zlecone przez nauczyciela zawodu.
11. Szanować i opiekować się majątkiem Warsztatów Szkolnych
12. Każdywypadek lub uszkodzenie ciała oraz awarię maszyn i narzędzi zgłaszać natychmiast nauczycielowi

zawodu.

PONQWPWNP
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Po skończonej pracy uczeń ma obowiązek:

Uporządkowaćswoje miejsce pracy
Zwrócić wypożyczone narzędzia do wypożyczalni, a pozostałe umieścićw szafce narzędziowe]w dziale
Wykonać niezbędne zapisy (notatka/uwagi/wnioski) w dzienniczku pracy
Umyć się starannie i czysto ubrany po uzyskaniu zgody nauczyciela opuścić dział

PW!”?

Regulaminwarsztatów szkolnych wchodziw życie z dniem 1 września 2022 r.

Zatwierdzam
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