Załącznik nr 9 – ZSLiE im. Stanisława Morawskiego w Brynku

REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH
REALIZOWANYCH W ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH W BRYNKU
Postanowienia ogólne:
1. Kurs jest prowadzony w ramach praktycznej nauki zawodu na podstawie programu nauczania
dla zawodu technik leśnik nr 314301.
2. Dla klas II i III wyznacza się 1 dzień przeznaczony na zajęcia praktyczne.
3. Klasy od I do III biorą udział w praktycznej nauce zawodu.
Zasady szczegółowe:
1. Uczeń jest zobowiązany do punktualnego przychodzenia na zajęcia oraz uczestniczenia
w nich wyłącznie w otrzymanej odzieży roboczej i ochronnej.
2. Przebranie w odzież roboczą i obuwie ochronne odbywa się wyłącznie w szatni przydzielonej
dla poszczególnej klasy.
3. Zajęcia trwają od godziny 7.30 do 13.30.
4. Przerwa śniadaniowa trwa 30 minut i przewidziana jest w połowie czasu przeznaczonego na
zajęcia, tj. około godziny 10.00.
5. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się wcześniejsze bądź późniejsze zakończenie zajęć.
6. Zajęcia rozpoczynają się i kończą zbiórką w otrzymanej odzieży roboczej i ochronnej.
7. W razie stwierdzenia podczas zbiórki rozpoczynającej zajęcia braków w obowiązującym
ubraniu, uczeń nie zostaje dopuszczony do pracy w tym dniu.
8. Uczeń, który z różnych powodów nie odbył praktyk zawodowych i zajęć praktycznych musi
je odbyć i zaliczyć w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. Ocenę ustala i wpisuje
wyznaczony przez dyrektora nauczyciel nadzorujący odpracowane zajęcia.
9. Z odpracowania zwalnia:
 dłuższa usprawiedliwiona nieobecność w szkole obejmująca opuszczony dzień zajęć
praktycznych,
 delegacja,
 praca na rzecz szkoły,
 komisja WKU, egzaminy państwowe
10. W przypadku praktyk zawodowych, nieobecność spowodowana pobytem w szpitalu, może
być odpracowana w następnym roku szkolnym, gdy uczeń powróci do pełnej sprawności
fizycznej. Wtedy uczeń pełnoletni lub opiekun ucznia niepełnoletniego zgłaszają na piśmie
prośbę o umożliwienie odpracowania praktyk w terminie po 31 sierpnia.
11. W przypadku trzykrotnego spóźnienia się na zajęcia praktyczne, które pociąga za sobą
pozostanie na terenie parku, uczeń powinien odpracować 1 dzień zajęć.
12. W celu umożliwienia odpracowania praktyk zawodowych i zajęć praktycznych szkoła
organizuje dodatkowe zajęcia w terminie: do końca czerwca oraz w drugiej połowie sierpnia.
13. Zajęcia na terenie parku i ogrodu botanicznego nadzoruje wyznaczony przez dyrektora
nauczyciel, który także dokonuje oceny odpracowanych zajęć, wystawiając ocenę końcowo
roczną z praktyk zawodowych i z zajęć praktycznych.
14. W ramach praktycznej nauki zawodu w klasach III odbywa się kurs drwala – operatora
pilarek i kosiarek. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.
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14a. Kurs trwa 10 dni.
14b. Na potrzeby praktyk klasę dzieli się na grupy 6-7 osobowe.
14c. Każdej grupie przydziela się instruktora.
14d. Kurs ma na celu nabycie umiejętności pracy pilarką:
 obsługi codziennej piły spalinowej,
 organizacji pracy na powierzchni zrębowej,
 prawidłowego i bezpiecznego zachowania się na powierzchni zrębowej,
 ścinkę drzew, okrzesywanie i przerzynkę zgodnie z zasadami bhp.
14e. Kurs odbywa się na terenie Nadleśnictwa Brynek.
14f. Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz wydaniem świadectwa jego
ukończenia.
14g. Przystąpienie do egzaminu nie jest obowiązkowe.
15. W ramach praktycznej nauki zawodu w klasach III odbywa się kurs nauki jazdy ciągnikiem
rolniczym przygotowujący do egzaminu na kategorię T. Udział w kursie jest obowiązkowy,
organizuje go firma zewnętrzna. Część teoretyczna odbywa się w szkole, część praktyczna
jest prowadzona na przyszkolnym placu manewrowym. Zaliczenie kursu odbywa się na
podstawie zdanego egzaminu wewnętrznego i zrealizowaniu wszystkich godzin praktycznych.
Do egzaminu państwowego uczniowie przystępują dobrowolnie i pokrywają jego koszty.
16. Każdego dnia zajęć praktycznych przewodniczący klasy wskazuje 3 dyżurnych
śniadaniowych i 3 dyżurnych odpowiedzialnych narzędzia.
17. W szczególnych przypadkach możliwe jest wskazanie większej liczby uczniów pełniących
funkcję dyżurnych.
18. Do obowiązków dyżurnych śniadaniowych należy:
 pobranie posiłków regeneracyjnych po zbiórce rozpoczynającej zajęcia,
 rozdanie posiłków regeneracyjnych w czasie przerwy śniadaniowej,
 po zakończeniu posiłku posprzątanie terenu wokół miejsca jego spożywania,
 dbanie o czystość w samochodzie przewożących uczniów na praktyki,
 zwrot pustych pojemników do magazynu.
19. Do obowiązków dyżurnych narzędziowych należy:
 pobranie narzędzi,
 sprawdzenie ich stanu technicznego,
 przeliczenie wydawanych narzędzi,
 po zakończeniu pracy sprawdzenie stanu technicznego, czystości pobranych narzędzi,
 zgłoszenie ewentualnych uszkodzeń narzędzi,
 przeliczenie oddanych narzędzi,
 zwrot narzędzi do magazynu przed zbiórką kończącą zajęcia.
20. Pobieranie zwrot narzędzi odbywa się wyłącznie za zgodą i w obecności pracownika
Nadleśnictwa Brynek.
21. Wszelkie wypadki należy zgłaszać u osoby prowadzącej, która dysponuje apteczką pierwszej
pomocy.
22. Uczeń powinien:
a) uczestniczyć we wszystkich zajęciach,
b) wykazywać się przygotowaniem do każdego tematu zajęć,
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c) prowadzić na bieżąco dziennik zajęć praktycznych oraz przygotowywać opracowania
teoretyczne poszczególnych tematów zajęć,
d) uważnie słuchać instruktażu osoby prowadzącej zajęcia,
e) znać i przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej dotyczących zajęć,
f) używać oraz utrzymywać we właściwym stanie otrzymaną odzież roboczą i ochronną,
która powinna być dostosowana do panujących warunków atmosferycznych oraz
wykonywanych czynności,
g) używać w sposób prawidłowy oraz dbać o stan techniczny powierzonych narzędzi pracy,
h) zgłaszać prowadzącemu zajęcia, wszystkie wypadki zaistniałe w czasie trwania zajęć oraz
ewentualne uszkodzenia lub zagubienia narzędzi pracy.
22a. Uczniowi zabrania się:
a) zmieniać przydzielonego miejsca pracy oraz dokonywać napraw maszyn i urządzeń
zagrażających zdrowiu i życiu, bez wiedzy osoby prowadzącej zajęcia,
b) oddalać się od grupy bez poinformowania opiekuna/ instruktora,
c) stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla siebie i otoczenia,
d) nosić w czasie zajęć uszkodzonej odzieży, różnego rodzaju ozdób i przedmiotów
niebezpiecznych, które mogłyby być przyczyną wypadku przy pracy,
e) używać urządzeń utrudniających komunikację w czasie zajęć,
f) stosować niedozwolonych używek,
g) samowolnie rozpalać ognisko.
23. Wpływ na wystawianą ocenę z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ma:
a) prowadzenie dziennika zajęć praktycznych (obowiązkowo na ocenę dostateczną),
 dziennik praktyk stanowi zeszyt 16 - kartkowy z uzupełnioną na bieżąco tabelą wg wzoru
lub dziennik przygotowany przez szkołę
Data, miejsce
(leśnictwo
oddział)

Temat zajęć/ czynność

1.charakterystyka drzewostanu , powierzchni,
2.opis czynności (narzędzia , praca w
grupie/samodzielnie. Co robiłeś?)
3. wnioski

Uwagi instruktora /
oceny

 teoretyczne przygotowanie do zajęć, w formie notatki zapisanej w dzienniczku jest
sprawdzane na bieżąco,
 dzienniki podlegają sprawdzeniu co najmniej raz w semestrze, a o terminie dostarczenia
dokumentu informuje się uczniów z tygodniowym wyprzedzeniem,
 sprawdzony przez kierownika praktycznej nauki zawodu dziennik zajęć zwraca się
uczniowi,
 terminowość oddawania dzienników zajęć oraz ich kompletność, oraz operowanie
fachowym słownictwem stanowią element składowy oceny,
b) frekwencja na zajęciach,
c) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
d) używanie oraz utrzymywanie we właściwym stanie otrzymanej odzieży roboczej
i ochronnej,
e) kultura osobista i koleżeństwo oraz właściwy stosunek do osób prowadzących zajęcia,
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f) stopień opanowania techniki wykonywania czynności będących przedmiotem zajęć,
g) umiejętności organizacyjne, zaangażowanie w realizację powierzonych zadań oraz
przejawianie własnej inicjatywy w tym zakresie,
h) wypełnianie obowiązków dyżurnych,
i) dbałość o powierzone narzędzia i otaczające środowisko przyrodnicze,
j) posiadany przez ucznia poziom wiedzy teoretycznej z tematu będącego przedmiotem
zajęć,
k) umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w działaniu praktycznym.
l) oceny cząstkowe z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych wystawiają instruktorzy
z Nadleśnictwa Brynek oraz nauczyciele praktycznej nauki zawodu.
m) z uwagi na wpływ warunków atmosferycznych na organizację i harmonogram zajęć nie
ustala się oceny śródrocznej, jedynie ocenę roczną,
n) w III kasie ocena z egzaminu wewnętrznego teoretycznego oraz frekwencja na zajęciach
części praktycznej kursu na kategorię T.
24. Odpowiedzialność za zaistniałe szkody jest następująca:
a) za szkody powstałe w sposób ewidentny z winy ucznia odpowiedzialność finansową
ponosi uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie,
b) za szkody, których sprawcy nie udało się jednoznacznie ustalić odpowiedzialność
finansową ponosi cała klasa,
c) rozliczenie finansowe w terminie ustalonym ze wskazanym pracownikiem Nadleśnictwa
Brynek, musi nastąpić nie później niż do przedostatnich zajęć w danym semestrze nauki.
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