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Załącznik nr 2 

 

REGULAMIN  CENTRUM  KSZTAŁCENIA  PRAKTYCZNEGO  

ZESPOŁU SZKÓŁ w BIELICACH 

 

1. Regulamin określa organizację wewnętrzną, zadania, prawa i obowiązki oraz zasady 

funkcjonowania Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielicach, zwanego dalej „Centrum”. 

2. Centrum realizuje zadania kształcenia praktycznego w następujących zawodach: 

- technik mechanik 

- technik rolnik 

- technik hodowli koni 

- technik ekonomista 

- technik żywienia i gospodarstwa domowego 

- technik żywienia i usług gastronomicznych 

- technik mechanizacji rolnictwa 

- technik mechanik pojazdów samochodowych 

- technik agrobiznesu 

- technik ochrony środowiska 

- technik logistyk 

- technik hotelarstwa 

- technik obsługi turystycznej 

- mechanik pojazdów samochodowych 

- mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 

- rolnik 

- kucharz  

zgodnie z obowiązującymi programami nauczania. 

Dopuszcza się wprowadzenie innych kierunków kształcenia wynikających z potrzeb rynku 

pracy. 

3. Kierownik szkolenia praktycznego i kierownik stajni zapewniają warunki do sprawnego 

funkcjonowania Centrum, szczególnie poprzez realizację zadań w zakresie: 

 działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, 

 działalności administracyjno-gospodarczej, 

 innych zadań wyszczególnionych w zakresie czynności i obowiązków kierownika 

szkolenia praktycznego i kierownika stajni. 

4. W skład Centrum wchodzą następujące wydziały warsztatowe i organizacyjne: 

 Pracownia żywienia, 

 Pracownia gospodarstwa domowego, 

 Pracownia ekonomiczna, 

 Pracownia hotelarstwa, 

 Pracownia logistyczna, 

 Pracownia komputerowa, 

 Pracownia produkcji roślinnej, 

 Pracownia produkcji zwierzęcej, 

 Stajnia, 

 Wydział Maszyn Rolniczych (naprawa, eksploatacja), 

 Wydział Pojazdów Rolniczych (naprawa, obsługa techniczna, diagnostyka), 

 Wydział Obróbki Mechanicznej, 

 Wydział Obróbki Ręcznej, 

 Wydział Elektrotechniki, 

 Wydział Spawalni (spawanie gazowe, elektryczne, w osłonie CO2), 
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 Wydział obróbki plastycznej, 

 Poligon Nauki Jazdy. 

Dopuszcza się tworzenie innych jednostek organizacyjnych zgodnie z kierunkami kształcenia. 

5. Wydziały warsztatowe z niezbędnym wyposażeniem zapewniają realizację programowego 

szkolenia uczniów poprzez ćwiczenia praktyczne. 

6. Podział klas na grupy oraz liczba uczniów w grupach wynikają z ustaleń według odrębnych 

przepisów. 

7. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 

szkolnego. Godziny rozpoczynania i zakończenia zajęć w Centrum ustala kierownik 

kształcenia praktycznego. 

8. W czasie trwania zajęć praktycznych stosuje się jedną przerwę maksymalnie 30-minutową, 

którą wlicza się do ogólnego czasu zajęć. Kształcenie praktyczne uczniów na wydziałach 

prowadzone jest przez nauczycieli, którzy są odpowiedzialni za powierzone im zadania   

w zakresie: 

 dydaktyki i wychowania powierzonej grupy uczniów, 

 organizowania pracy na wydziałach warsztatowych, 

 opieki nad uczniami podczas trwania zajęć praktycznych, 

 dbałości o pomoce dydaktyczne, maszyny i urządzenia, a także inny sprzęt będący  

na wyposażeniu Centrum 

 stwarzania warunków do bezpiecznej pracy uczniów,  

 prowadzenia dokumentacji pedagogicznej i organizacyjnej, 

 czynnego uczestnictwa w pracach Centrum. 

9. Nauczyciele są odpowiedzialni za należytą eksploatację, wykorzystanie  i konserwację 

powierzonych im maszyn i urządzeń. 

10. Zgodnie z regulaminem Centrum  

a) uczeń powinien: 

 uczyć się systematycznie i wytrwale, aby stać się wykwalifikowanym, kulturalnym 

pracownikiem, przygotowanym do wykonania określonej działalności praktycznej, 

 uczęszczać na zajęcia zgodnie z planem punktualnie i regularnie, 

 przychodzić na zajęcia starannie przygotowanym pod względem teoretycznym  

z realizowanego tematu, 

 do zajęć przystępować w specjalnym ubraniu roboczym, z nakryciem głowy,  

 bez zwisających rękawów, 

 nie oddalać się od wyznaczonego miejsca pracy bez zgody nauczyciela, 

 oszczędzać materiały, narzędzia, energię elektryczną, gazy  techniczne, wodę oraz sprzęt 

powierzony do używania w czasie zajęć, 

 zgłaszać nauczycielowi uszkodzenia narzędzi i urządzeń pracowni, 

 używać narzędzi będących własnością pracowni, 

 dbać o estetykę i porządek na stanowisku pracy, 

 po zakończeniu zajęć uporządkować stanowisko pracy i stanąć do zbiórki w celu 

podsumowania i oceny zajęć. 

 przestrzegać zasad kultury w stosunku do kolegów, nauczycieli i innych pracowników 

Centrum. 

b) uczniowi nie wolno: 

- przechowywać w szatni pieniędzy i cennych rzeczy, gdyż szkoła nie odpowiada  

za pozostawione tam mienie, 

- przebywać w pracowni poza zajęciami programowymi, 

- przywłaszczać sobie czegokolwiek z pracowni; za kradzież uczeń odpowiada zgodnie  

z Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania uczniów, 
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- dewastować sprzętu; za szkody wyrządzone przez lekkomyślność ucznia 

odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice, 

- samowolnie uruchamiać maszyn i urządzeń elektrycznych, 

- opuszczać pracowni przed zakończeniem zajęć bez zgody nauczyciela. 

 

c) uczeń ma prawo do: 

  -    opieki i bezpiecznych warunków podczas pobytu w Centrum, ochrony przed wszelkimi 

        formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz poszanowania jego godności,    

  -   życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

  -    rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

  -     sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce, 

  -   pomocy w przypadku trudności w nauce, 

  -   korzystania z poradnictwa pedagogicznego i zawodowego. 

12. Dokumentacja Centrum obejmuje następujące rodzaje dokumentów: 

 programy nauczania, 

 dzienniki lekcyjne, 

 tygodniowy plan zajęć warsztatowych, 

 dzienniczki kształcenia praktycznego ucznia, 

 protokolarze  zespołów przedmiotowych, 

 wydziałowe przepisy bhp, 

 plany pracy, 

 harmonogram dyżurów. 

13. Centrum posiada książki inwentarzowe, w których ewidencjonowane są środki trwałe  

i nietrwałe. 

14. Za właściwą ewidencję środków i ich ocechowanie odpowiadają osoby ponoszące materialną 

odpowiedzialność za powierzone mienie. 

15. Naprawy bieżące maszyn i urządzeń przeprowadza Centrum w miarę możliwości we własnym 

zakresie. 

16. Kasacji środków nietrwałych dokonuje Dyrektor na wniosek osoby materialnie odpowiedzialnej, 

na podstawie oceny sporządzonej przez komisję kasacyjną powołaną przez Dyrektora. 

17. Kasacji środków trwałych dokonuje Dyrektor na wniosek kierownika kształcenia praktycznego 

na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

18. Centrum może prowadzić i finansować działalność produkcyjną i usługową w formie 

gospodarki pozabudżetowej na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

19. Centrum pobiera opłaty za prowadzone w formach pozaszkolnych kształcenie, dokształcanie  

i doskonalenie, z wyjątkiem spełnienia w formach pozaszkolnych obowiązku nauki. Wysokość 

opłat, o których mowa w punkcie 27, ustala Dyrektor, z uwzględnieniem kosztów prowadzenia 

poszczególnych form pozaszkolnych. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności  

w przypadkach losowych, Dyrektor może zwolnić zainteresowaną osobę z opłaty w całości lub  

w części. 

20. Uczniowie i słuchacze szkół publicznych prowadzonych przez inne organy niż organ  

      prowadzący Centrum oraz innych instytucji szkolących, mogą korzystać z zajęć 

      organizowanych w placówce na zasadach określonych w porozumieniu, zawieranym pomiędzy 

       stronami.  

21. Centrum realizuje usługi edukacyjne dla uczniów i słuchaczy szkół niepublicznych na zasadach  

odpłatności, ustalonych na podstawie kalkulacji kosztów eksploatacji pracowni 

specjalistycznych oraz kalkulacji kosztów związanych bezpośrednio ze szkoleniem. 

22. Praktyczna nauka zawodu lub przysposobienie do pracy zawodowej może być organizowane  

      poza Centrum na podstawie umowy zawartej przez Dyrektora Centrum z podmiotem  

      prowadzącym działalność gospodarczą, tj. zakładem produkcyjnym i usługowym. 

 

Załącznik zawiera 3 ponumerowane strony. 


