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REGULAMIN WARSZTATU DIAGNOSTYKI, 

ELEKTROMECHANIKI I MECHANIKI 

POJAZDOWEJ W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA 

RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

W BYDGOSZCZY 

 
Postanowienia ogólne 

 

Warsztat diagnostyki, elektromechaniki i mechaniki pojazdowej jest integralną 

częścią Branżowej Szkoły Rzemiosła i przedsiębiorczości w Bydgoszczy, a ich 

podstawowym zadaniem jest wyrabianie u uczniów umiejętności praktycznych. 

 

 

Cel i zadania warsztatów szkolnych 

1. Warsztat szkolny powołany został do realizacji zajęć praktycznych, a jego 

podstawowym zadaniem jest kształtowanie w uczniach umiejętności zawodowych 

oraz rozszerzenie i pogłębienie wiadomości teoretycznych nabytych na lekcjach 

przedmiotów zawodowych zgodnych z programem nauczania w w Branżowej Szkole 

I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. 

2. Warsztat diagnostyki, elektromechaniki i mechaniki pojazdowej prowadzi działalność 

dydaktyczno – wychowawczą oraz może prowadzić pomocniczo działalność usługową 

niekomercyjną. Działalność usługowa jest podporządkowana i służy wyłącznie 

podstawowemu celowi – nauczaniu zawodu. 

 

Sposoby realizacji zadań 

1. Programy nauczania zajęć praktycznych realizowane są w warsztacie szkolnym 

w formie ćwiczeń i pokazów oraz w procesie świadczenia usług. 

2. Organizacja warsztatu szkolnego powinna stwarzać warunki do prowadzenia zajęć 

praktycznych i wychowywania uczniów w zakresie: 

 umiejętności wykonywania prac wchodzących w zakres danego zawodu; 

 umiejętności stosowania, posługiwania się i konserwacji narzędzi, urządzeń 

i maszyn; 

 umiejętności doboru materiałów; 

 umiejętności stosowania procesów technologicznych; 

 organizacji i kultury pracy na stanowisku roboczym; 

 przestrzegania zasad i przepisów BHP, PPOŻ oraz przepisów ochrony 

środowiska. 
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Organizacja warsztatu diagnostyki, elektromechaniki i mechaniki pojazdowej 

1. Do organizowania, kierowania i kontrolowania działalności szkoleniowej, 

wychowawczej i opiekuńczej Dyrektor Szkoły powołuje nauczyciela zawodu. 

Nauczyciel ten podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły. Program nauczania na 

dany rok szkolny, opracowuje nauczyciel zawodu i przedkłada Dyrektorowi Szkoły do 

akceptacji i zatwierdzenia. 

2. Zajęcia praktyczne odbywają się w grupach kilku osobowych umożliwiających 

zapewnienie przestrzegania zasad i przepisów BHP oraz PPOŻ w warsztacie 

szkolnym. 

3. Szczegółową organizację zajęć praktycznych, tzn. ilość grup, ich liczebność oraz 

liczbę godzin zajęć praktycznych określa plan zajęć zatwierdzony przez Dyrektora 

Szkoły. 

 

Prawa Ucznia 

1. Uczeń ma prawo do zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych na 

wyznaczonym stanowisku pod fachowym nadzorem. Korzystania z wszelkich porad, 

wskazówek i pokazów w zakresie procesów szkolenia praktycznego. 

2. Uczeń ma prawo do bezpłatnego korzystania w ramach zajęć ze wszystkich 

materiałów, narzędzi, maszyn i sprzętu ochrony osobistej. 

3. Uczeń ma prawo do poszanowania jego godności osobistej.  

4. Uczeń ma prawo do korzystania z przerwy w zajęciach praktycznych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

5. Uczeń może za zgodą nauczyciela zawodu wykonywać prace na własny użytek.  

6. Prawa ucznia obowiązujące podczas nauki w warsztacie szkolnym pokrywają się z 

prawami zawartymi w Statucie Branżowej Szkoły I Stopnia Rzemiosła 

i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. 

 

Obowiązki ucznia 

Obowiązki ucznia związane z jego pobytem na terenie warsztatu diagnostyki, 

elektromechaniki i mechaniki pojazdowej Branżowej Szkoły I Stopnia Rzemiosła  

i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy wynikają z regulaminu obowiązującego w tym 

warsztacie. 

 

Zakres obowiązków nauczyciela zawodu 

Do obowiązków nauczyciela zawodu należy w szczególności: 
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 nauczanie i wychowywanie powierzonych mu uczniów; 

 realizowanie w toku zajęć dydaktycznych obowiązującego programu nauczania; 

 organizowanie samodzielnej pracy uczniów oraz systematyczne jej kontrolowanie 

i ocenianie; 

 poznawanie uzdolnień i zainteresowań uczniów; 

 utrzymywanie kontaktu i współdziałanie z rodzicami (opiekunami) w wychowywaniu 

uczniów i uzyskiwaniu przez nich odpowiednich wyników nauczania; 

Dodatkowo nauczyciela zajęć zawodu obowiązuje: 

 należyte i terminowe przygotowanie do pracy warsztatowej urządzeń i stanowisk 

pracy; 

 rozwijanie przez uczniów inicjatywy oraz myślenia technicznego, ekologicznego 

i ekonomicznego; 

 czuwanie nad przestrzeganiem zasad BHP, PPOŻ oraz ochrony środowiska  

w warsztacie szkolnym oraz wdrażanie uczniów do przestrzegania tych zasad; 

 czuwanie nad starannym obchodzeniem się uczniów z urządzeniami i narzędziami 

oraz nad oszczędnym zużyciem materiałów; 

 rozpoczynanie i kończenie zajęć w wyznaczonym czasie;  

 efektywne przydzielenie pracy uczniom; 

 nadzorowanie pracy uczniów oraz jej zgodności z dokumentacją technologiczną, 

nadzorowanie stosowania właściwych narzędzi i metod obróbki oraz przestrzegania 

norm czasu pracy; 

 sprawdzania stanowisk pracy po zakończeniu zajęć; 

 zapewnienie należytego stanu higieniczno- sanitarnego w obrębie prowadzonych 

zajęć; 

 stała współpraca z koordynatorem praktycznej nauki zawodu oraz wychowawcami 

klas; 

 

 

Gospodarka Finansowa Warsztatów Szkolnych  

Warsztaty szkolne funkcjonują̨ jako pracownie praktycznej nauki zawodu, w których koszty 

prowadzenia procesu dydaktycznego pokrywane są z budżetu Szkoły. Wszelkie usługi dla 

podmiotów zewnętrznych są świadczone non- profit, jedynie w celach edukacyjnych, na 

podstawie odrębnej umowy cywilno-prawnej ustalającej zasady świadczenia takiej usługi. 
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REGULAMIN 

DYSCYPLINY PRACY, BHP, PPOŻ I OCHRONY 

ŚRODOWISKA NA ZAJĘCIACH PRAKTYCZNYCH 
 

1. Do zajęć praktycznych należy dopuścić uczniów po uprzednim zapoznaniu ich z 

regulaminem pracy i przepisami BHP, PPOŻ i ochrony środowiska na stanowisku 

pracy. Zapoznanie się z przepisami uczeń poświadcza podpisem we wskazanym przez 

nauczyciela dokumencie. 

2. Na zajęcia warsztatowe uczeń powinien uczęszczać regularnie i punktualnie. 

3. Każda nieobecność na zajęciach powinna być usprawiedliwiona. 

4. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej nauczyciel ma prawo do 

wyznaczenia dodatkowego dnia w celu realizacji opuszczonych godz. oraz stosowania 

innych środków wychowawczych. 

5. W pomieszczeniach warsztatowych mogą przebywać tylko uczniowie, którzy mają w 

danym dniu zajęcia. 

6. Uczeń powinien przebywać w dziale, w którym pracuje. Opuszczanie działu lub 

stanowiska pracy jest dozwolone tylko za zgodą nauczyciela. 

7. Do pracy należy przystąpić w obowiązującej, kompletnej i czystej odzieży roboczej. 

Uczeń może nie być dopuszczony do pracy na zajęciach, jeżeli nie posiada 

wymaganego ubrania roboczego. 

8. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność za narzędzia, przyrządy i materiały, które 

otrzymuje do pracy. 

9. Otrzymane narzędzia należy zwrócić tego samego dnia po zakończeniu pracy. 

10. Zabrania się wynoszenia z warsztatu narzędzi i materiałów warsztatowych. 

11. Uczniowi nie wolno wykonywać innych prac nie zleconych przez nauczyciela. 

12. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia narzędzia, urządzenia czy materiału należy 

natychmiast zgłosić to nauczycielowi. 

13. W przypadku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, którego wynikiem jest 

uszkodzenie narzędzi i urządzeń, uczeń lub jego rodzice / prawni opiekunowie 

ponoszą odpowiedzialność materialną na zasadach ogólnych, w zakresie w jakim 

uczeń przyczynił się do powstania szkody. 

14. Każdy uraz lub uszkodzenie ciała, nawet najdrobniejszy, należy niezwłocznie zgłosić 

nauczycielowi. 

15. Po skończeniu pracy należy zdać narzędzia i sprzątnąć stanowisko pracy. 

16. Zobowiązuje się wszystkich uczniów do bezwzględnego przestrzegania 

obowiązujących przepisów BHP, PPOŻ, przepisów ochrony środowiska  

w warsztacie szkolnym oraz do dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów. 

17. Uczeń podczas zajęć obowiązany jest przestrzegać zarządzeń nauczyciela zawodu, 

dbać o ład i porządek w pomieszczeniach i bezpośrednim otoczeniu warsztatu. 

18. Zabrania się przynoszenia do warsztatu przedmiotów i rzeczy wartościowych oraz 

większych kwot pieniędzy, a o ile jest to podyktowane koniecznością, to należy je 

złożyć w depozyt u nauczyciela. 
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19. Obowiązkiem każdego ucznia jest zapoznanie się z regulaminem i ścisłe 

przestrzeganie jego zaleceń. 

20. Zabrania się wszystkim uczniom palenia papierosów (także elektronicznych), 

spożywania alkoholu, zażywania narkotyków lub środków psychoaktywnych. 

 

Przychodząc na zajęcia praktyczne uczeń zobowiązany jest: 

1. Być przygotowanym teoretycznie do wykonywania pracy. 

2. Włożyć ubranie robocze. 

3. Przygotować zgodnie z poleceniem nauczyciela wszystkie potrzebne do wykonania 

danej pracy narzędzia i urządzenia. 

4. Sprawdzić stan narzędzi; używanie narzędzi niesprawnych jest zabronione. 

5. Użytkować narzędzia jedynie po zapoznaniu się z instrukcją obsługi  i po zapoznaniu 

się z zasadami działania danego narzędzia. W razie jakichkolwiek wątpliwości 

dotyczących zasad obsługi narzędzi należy zgłosić się do nauczyciela zawodu. 

W czasie pracy uczeń powinien: 

1. Wykonywać bezwzględnie polecenia nauczyciela zawodu. 

2. Współpracować odpowiedzialnie z wyznaczonymi przez nauczyciela uczniami. 

3. Wszystkie niezbędne narzędzia mieć na stanowisku pracy. 

4. Narzędzia niezbędne do pracy przechowywać we właściwym miejscu. 

5. Zauważone uszkodzenia urządzeń lub narzędzi zgłaszać natychmiast nauczycielowi. 

6. Stanowisko pracy opuszczać tylko za zgodą nauczyciela zawodu. 

7. Na stanowisko pracy zabierać tylko te przybory, które są niezbędne, pozostałe 

przechowywać w miejscu do tego wyznaczonym. 

8. Bezwzględnie stosować się do instrukcji korzystania z danego narzędzia, zarówno pod 

względem bezpieczeństwa pracy, jak też przepisów przeciwpożarowych. 

9. Wykonywać tylko te prace, które zostały wyznaczone uczniowi przez nauczyciela 

zawodu. 

10. W trakcie wykonywania poleceń  stosować przepisy ochrony środowiska. 

11. Szanować i opiekować się majątkiem warsztatu szkolnego. 

12. Każdy wypadek lub uszkodzenie ciała zgłaszać natychmiast nauczycielowi zawodu. 

Po skończonej pracy uczeń zobowiązany jest: 

1.  Doprowadzić do porządku miejsce pracy, sprzątnąć niepotrzebne części i odpady. 

2. Narzędzia i przyrządy umieścić w szafce narzędziowej. 

3. Udać się do szatni brudnej, skorzystać z węzła sanitarnego oraz przejść do szatni 

czystej. 

4. Warsztat opuścić za zgodą nauczyciela. 

5.  
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Postanowienia końcowe 

1. Regulamin zostaje przyjęty przez radę Pedagogiczną w drodze uchwały. 

2. Nowelizacja regulaminu może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu 

dotychczasowych zapisów. Po zmianach regulamin zostaje ponownie przestawiony 

Radzie Pedagogicznej. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia. 

 


