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REGULAMIN WARSZTATÓW I PRACOWNI SZKOLNYCH 

W ZESPOLE SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MEDIALNYCH  

IM. ZENONA KLEMENSIEWICZA W KRAKOWIE 

 

§ 1 

 

1. Warsztaty szkolne stanowią integralną część Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych 

im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie. 

2. Organizacją zajęć praktycznych, praktycznej nauki zawodu oraz praktyk zawodowych 

zajmuje się kierownik szkolenia praktycznego. 

3. Zajęcia praktyczne oraz praktyczna nauka zawodu prowadzona jest w warsztatach  

i pracowniach szkolnych. 

4. Praktyka zawodowa jest realizowana w zakładach poligraficznych, graficznych, 

fotograficznych, reklamowych oraz wydawnictwach  pod kierunkiem wyznaczonych 

opiekunów. 

5. Zadaniem szkolenia praktycznego jest realizacja podstawy programowej  

do kształcenia w zawodach:  

1) technik procesów drukowania;  

2) technik cyfrowych procesów graficznych (do 31.08.2020r.);  

3) technik organizacji reklamy; 

4) fototechnik (do 31.08.2020r.); 

5) technik grafiki i poligrafii cyfrowej (od 1.09.2017r.); 

6) technik fotografii i multimediów (od 1.09.2017r.);  

7) drukarz;  

8) introligator;  

9) fotograf. 

 

§ 2 

 

1. Zajęcia praktyczne odbywają się w systemie dwuzmianowym. 

2. Godzina lekcyjna zajęć praktycznych trwa 45 minut.  

3. Zajęcia realizowane w warsztatach szkolnych są w blokach 2-godzinnych według 

szczegółowego harmonogramu ustalanego na każdy rok szkolny.  

1) ze względu na charakter i specyfikę prowadzonych zajęć dopuszcza się 

sporadycznie nieznaczne przesunięcie przerwy – decyzję podejmuje nauczyciel 

prowadzący zajęcia nie zmieniając długości przerwy.  

4. Zajęcia w pracowniach szkolnych odbywają się w systemie 45-minutowym zgodnie  

z planem lekcji. 

5. W czasie przerw uczniowie przebywają na terenie szkoły - mogą korzystać z bufetu 

szkolnego, biblioteki oraz kontaktować się  z nauczycielami będącymi w tym czasie  

w budynku zespołu szkół. 

6. Garderobę i przedmioty osobiste uczniowie zostawiają w szatni - na stanowisku pracy 

nie mogą znajdować się napoje oraz produkty żywnościowe. 

7. Uczniowie na początku roku szkolnego zostają zapoznani z regulaminem warsztatów  

i pracowni szkolnych oraz instrukcjami stanowiskowymi – fakt ten potwierdzają   

podpisem w dokumentacji szkolnej. 

8. W czasie odbywania praktyki zawodowej uczniowie są  zobowiązani do 

przestrzegania wewnętrznych regulaminów zakładów pracy. 
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9. Uczniowie zobowiązani są do wykonywania poleceń nauczyciela i bezwzględnego 

przestrzegania przepisów bhp i ppoż. - fakt udziału w szkoleniu przeprowadzonym  

na początku każdego roku szkolnego uczeń potwierdza własnoręcznym podpisem. 

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom przebywającym na terenie warsztatów 

szkolnych w czasie przerw pozostają oni pod opieką dyżurującego nauczyciela. 

11. Uczeń odpowiada za sprzęt i powierzone mu mienie na stanowisku pracy -  

za zgubienie, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu uczeń i jego rodzic ponosi 

odpowiedzialność materialną. 

12. Niedozwolone jest przebywanie uczniów  w  pracowniach szkolnych i warsztatów bez 

opieki nauczyciela oraz samowolne opuszczanie stanowisk pracy. 

13. Ocenianie bieżące, śródroczne i roczne zajęć praktycznych i praktycznej nauki 

zawodu odbywa się zgodnie z zasadami zawartymi w szczegółowych warunkach  

i sposobie oceniania osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania stanowiących 

integralną część statutu zespołu szkół. 

14. Nieobecność na zajęciach praktycznych musi być usprawiedliwiana zgodnie  

z zasadami zawartymi w szczegółowych warunkach i sposobie oceniania osiągnięć 

edukacyjnych oraz zachowania stanowiących integralną część statutu zespołu szkół. 

15. Uczeń jest zobowiązany prowadzić na bieżąco dzienniczek zajęć praktycznych  

i praktyki zawodowej, w którym wpisuje realizowane zadania - wpisy  

w dzienniczkach praktyk powinny być potwierdzone przez opiekuna w miejscu 

odbywania praktyki zawodowej.  

16. Nieobecności na praktykach zawodowych uczniowie mają obowiązek usprawiedliwiać 

niezwłocznie u opiekuna na podstawie zaświadczenia lekarskiego - kserokopia 

wklejona do dzienniczka. 

17. Ocena z praktyki zawodowej ustalona przez opiekuna może być zmieniona  

w wyjątkowych przypadkach przez kierownika szkolenia praktycznego  

na podstawie niekompletnych wpisów w dzienniczku praktyk, frekwencji  

na zajęciach, opinii oraz niewywiązywania się z powierzonych zadań. 

 

§ 3 

 

1. Uczniowie, którzy nie odbyli szkolenia bhp nie mogą być dopuszczeni  

do zajęć. 

2. Wszyscy uczniowie są zobowiązani do ścisłego przestrzegana przepisów bhp  

i ppoż. oraz  regulaminu warsztatów i pracowni szkolnych. 

3. Uczniowie są zobowiązani do przebywania w pracowniach warsztatów szkolnych -   

maszyny drukujące i introligatorskie - w odzieży zgodnej z wymogami bhp:  

1) nie dopuszcza się luźno zwisających części garderoby np. rękawy, krawaty, 

szaliki, zbędnych przedmiotów i ozdób tj. smycze, łańcuchy, bransolety oraz 

rozpuszczonych długich włosów. 

4. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek czynności bez uzyskania zgody nauczyciela.  

5. Każdy uczeń ma wyznaczone miejsce pracy, którego bez zgody nauczyciela nie wolno 

zmieniać. 

6. W czasie wykonywania prac warsztatowych uczniowie powinni posługiwać się 

właściwymi narzędziami, przyrządami lub pomocami dydaktycznymi. 

7. Uczeń pracujący w zespole powiadamia nauczyciela i wszystkich współpracujących  

o  przystąpieniu do włączania napięcia względnie uruchamiania maszyny. 

8. Obowiązuje zakaz używania urządzeń niesprawnych – powinny one być wyraźnie 

oznaczone i zabezpieczone przed uruchomieniem. 
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9. Uszkodzone narzędzia, przyrządy, pomoce zagrażające bezpieczeństwu użytkownika 

muszą być natychmiast zwrócone nauczycielowi lub prowadzącemu zajęcia w danej 

grupie. 

10. W przypadku wystąpienia porażenia prądem elektrycznym należy postępować w myśl 

obowiązujących przepisów o ratowaniu porażonego. 

11. O wystąpieniu zagrożenia lub zaistniałym wypadku należy natychmiast zawiadomić 

nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

12. Każdy wypadek, nawet błahy, uczeń natychmiast zgłasza nauczycielowi 

prowadzącemu zajęcia - dotyczy to również najmniejszego skaleczenia, uszkodzenia 

maszyny, urządzenia i narzędzi. 

13. Przy każdym urządzeniu technicznym powinna być umieszczona instrukcja obsługi. 

14. Prowadzący zajęcia obowiązany jest przed ich rozpoczęciem sprawdzić czy maszyny, 

urządzenia i instalacje są sprawne technicznie i odpowiadają przepisom bhp. 

 

 

 

 

Kraków, dn. 16  listopada 2017r. 

 

 

 

 


