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Załącznik nr 2 do Statutu CKP

Regulamin uczniów i słuchaczy
Centrum Kształcenia Praktycznego
I. Zadania uczniów i słuchaczy
Nadrzędnym zadaniem uczniów i słuchaczy jest zdobycie kwalifikacji zawodowych
i przygotowania teoretycznego niezbędnego do dalszego kształcenia się i pracy. Drogą do realizacji
wskazanego wyżej celu są następujące zadania:
- opanowanie zasobu wiedzy, umiejętności i nawyków określonych programem nauczania,
- odbywanie zajęć praktycznych i ćwiczeń w pracowniach przedmiotowych
i laboratoriach przewidzianych programem nauczania,
- doskonalenie i rozwój swojej osobowości w duchu demokracji, poszanowania godności
drugiego człowieka oraz prawa i porządku publicznego.
II. Sprawy organizacyjne
1. Na terenie CKP obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu (w tym papierosów
elektronicznych), spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.
2. Na terenie placówki mogą przebywać uczniowie i słuchacze odbywający zajęcia zgodnie z
planem.
3. W czasie zajęć i podczas przerw uczniowie nie mogą opuścić terenu placówki bez zgody
nauczycieli.
4. Zabrania się wnoszenia i wynoszenia jakichkolwiek przedmiotów i materiałów na teren CKP.
5. W czasie zajęć uczniowie i słuchacze nie mogą korzystać z telefonów komórkowych,
a także posługiwać się innymi urządzeniami elektronicznymi (kamera, aparat fotograficzny,
dyktafon itp.) w celach innych niż dydaktyczne. W przypadkach losowych zgodę na użycie
telefonu komórkowego wydaje nauczyciel prowadzący zajęcia.
6. Na terenie CKP funkcjonuje szatnia, w której należy pozostawiać okrycia wierzchnie.
7. W placówce funkcjonuje śniadalnia dostępna dla uczniów w czasie przerw pod opieką
nauczyciela dyżurującego.
8. Klucze do pomieszczeń sanitarnych dostępne są dla uczniów i słuchaczy w portierni.
9. W przypadku świadomego wyrządzenia szkód materialnych koszty naprawy, remontu lub
zakupu nowego sprzętu ponoszą rodzice (prawni opiekunowie) ucznia / słuchacza.
10. Regulaminy pracowni szczegółowo precyzują tryb i zasady odbywania poszczególnych zajęć.
11. Zasady zwalniania z zajęć i usprawiedliwiania nieobecności:
1) Słuchacz ma obowiązek usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność opiekunowi
w ciągu jednego tygodnia od powrotu do zajęć.
2) Jeżeli w ciągu tygodnia od powrotu do zajęć w Centrum słuchacz nie poda informacji o
uzasadnionej przyczynie nieobecności, godziny traktuje się jako nieusprawiedliwione.
3) Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić swoją nieobecność w szkole macierzystej zgodnie z
obowiązującymi w niej procedurami.
4) W uzasadnionych przypadkach na pisemną prośbę ucznia/słuchacza (rodzica lub prawnego
opiekuna) nauczyciel może zwolnić ucznia/słuchacza z części zajęć.
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III. Obowiązki ucznia i słuchacza
Uczeń i słuchacz ma obowiązek:
1. Dbać o dobre imię Centrum Kształcenia Praktycznego.
2. Punktualnie i systematycznie uczęszczać na zajęcia.
3. Posiadać niezbędne wyposażenie określone szczegółowo w regulaminach pracowni.
4. Aktywnie uczestniczyć w zajęciach i w pełni wykorzystać czas na zdobywanie wiedzy
i opanowanie umiejętności praktycznych.
5. Podczas zajęć zachowywać się poprawnie, nie przeszkadzać kolegom oraz stosować się do
poleceń nauczyciela.
6. Nie uruchamiać maszyn, urządzeń i komputerów bez zezwolenia nauczyciela.
7. Na stanowisku pracy wykonywać czynności zgodnie ze wskazówkami nauczyciela
i instrukcją stanowiskową.
8. Przestrzegać organizacji stanowisk pracy oraz obsługi urządzeń, maszyn i komputerów
z zachowaniem przepisów bhp i ppoż.
9. O ewentualnym uszkodzeniu maszyn, urządzeń, komputerów i narzędzi powiadomić
nauczyciela.
10. Okazywać szacunek wszystkim pracownikom Centrum oraz kolegom.
11. Dbać o kulturę słowa.
12. Respektować polecenia wszystkich nauczycieli.
13. Szanować poglądy i przekonania innych ludzi i nie uwłaczać niczyjej godności.
14. Dbać o bezpieczeństwo i własne zdrowie oraz swoich kolegów.
15. Przestrzegać bezwzględnie przepisów bhp i ppoż. na każdym stanowisku pracy.
16. W czasie przerw wykonywać polecenia nauczycieli dyżurujących.
17. Przestrzegać regulaminów poszczególnych pracowni.
IV. Prawa ucznia i słuchacza
Uczeń i słuchacz ma prawo do:
1. Ochrony własnej godności oraz jej poszanowania bez względu na osiągane wyniki
w nauce.
2. Bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego na terenie CKP.
3. Poszanowania przekonań i poglądów.
4. Jawnego oceniania swoich postępów w nauce.
5. Przerwy na spożycie posiłku, jeżeli wynika to z harmonogramu zajęć.
6. Swobodnego wypowiadania się i zgłaszania wniosków nauczycielom, opiekunom
i dyrekcji CKP.
V. Mienie osobiste ucznia i słuchacza
1. Centrum nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty osobiste, pieniądze, okrycia
wierzchnie pozostawione bez opieki.
2. Centrum nie odpowiada za rzeczy pozostawione wraz z okryciem w szatni.
3. Centrum nie odpowiada za bezpieczeństwo pojazdów pozostawionych na jego terenie.

