REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
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Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach i laboratoriach Centrum według
harmonogramu przejść przez określone działy szkoleniowe i pracownie.
Uczeń zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz szczegółowych przepisów i regulaminów dotyczących stanowisk
szkoleniowych i pracowni.
Odbycie przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (ogólnego
i stanowiskowego) musi być potwierdzone pisemnie przez uczniów w zeszytach zajęć
praktycznych.
W Centrum uczeń wykonuje tylko zadania (ćwiczenia) zlecone przez nauczyciela.
W czasie trwania zajęć uczniowi nie wolno opuszczać stanowiska szkoleniowego bez
zezwolenia nauczyciela.
W czasie zajęć obowiązuje zakaz opuszczania terenu Centrum.
Uczeń ma obowiązek szanowania mienia Centrum, a w przypadku jego zniszczenia, pokryć
koszty wyrządzonych szkód.
Uczeń zobowiązany jest punktualnie i systematycznie uczęszczać na zajęcia praktyczne.
Nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić w Centrum przedkładając odpowiednie
zaświadczenie.
Usprawiedliwienie należy przedstawić nauczycielowi (opiekunowi) na pierwszych zajęciach
po nieobecności.
W przypadku długotrwałej choroby lub nieobecności z przyczyn losowych Rada
Pedagogiczna Centrum ustali sposób i tryb odrabiania i zaliczania zaległości
programowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
Podczas odbywania zajęć praktycznych uczeń zobowiązany jest do prowadzenia
obowiązującego zeszytu.
Na terenie Centrum obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.

Uczeń ma obowiązek.
13. Okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom Centrum, stosować się do ich
poleceń i udzielanych rad.
14. Przestrzegać form kulturalnego zachowania, rzetelnie wykonywać przyjęte na siebie
obowiązki.
15. Być koleżeńskim, dbać o atmosferę w grupie i klasie.
16. Przeciwdziałać przejawom przemocy i brutalności zarówno na terenie Centrum jak i poza
nim.
17. Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych
pracowników Centrum.
18. Dbać o dobre imię Centrum Kształcenia Praktycznego.

Uczeń ma prawo do:
19. Korzystania z pomieszczeń Centrum, sprzętu, środków dydaktycznych pod nadzorem
nauczyciela.
20. Opieki wychowawczej i warunków zapewniających mu ochronę przed wszelkimi formami
przemocy fizycznej lub psychicznej.
21. Poszanowania godności osobistej.
22. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
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Wpływania na życie Centrum przez działalność samorządową.
Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny z zajęć praktycznych.
Zapoznania z programem nauczania, wymaganiami oraz kryteriami oceniania.
Informacji o przewidywanych dla niego ocenach okresowych i rocznych (termin i formę
określa Statut).

Za nieprzestrzeganie regulaminu przewidziano następujące kary:
1. Upomnienie opiekuna lub dyrektora wobec grupy, klasy.
2. Nagana udzielona przez dyrektora wobec uczniów Centrum.
3. Zawieszenie ucznia w jego prawach.
4. Przeniesienie do innej grupy.
5. Przeniesienie do innej placówki.
5. Skreślenie z listy uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w porozumieniu z dyrektorem
właściwej szkoły.

