
Regulamin praktyk odbywanych  
w przedsiębiorstwie symulacyjnym  

„Sukces” 
 

1. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.00 i kończą o godzinie 15.10 
2. W trakcie dnia praktyk przewidziane są 2 przerwy w godzinach: 

- 10.30 - 10.50  
- 12.30 - 12.40 

3. Uczeń ma obowiązek punktualnie rozpoczynać i kończyć zajęcia w przedsiębiorstwie 
symulacyjnym. 

4. Uczeń potwierdza swoją obecność, każdego dnia, na praktyce poprzez złożenie podpisu na 
liście obecności do godziny 8.00. 

5. Uczeń/słuchacz jest zobowiązany usprawiedliwić spóźnienie przedstawiając niezwłocznie 
przyczynę spóźnienia nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w danym dniu.  

6. Każda nieobecność na praktyce powinna być usprawiedliwiona.  
7. Usprawiedliwienia dokonuje na podstawie przedstawionych dokumentów Prezes 

Przedsiębiorstwa Symulacyjnego. 
8. Usprawiedliwieniu podlegają jedynie nieobecności: 

- spowodowane chorobą i poświadczone zwolnieniem lekarskim albo 
- spowodowane szczególnymi zdarzeniami losowymi  

9. Każdy dzień nieobecności podlega odpracowaniu w terminie wyznaczonym przez Prezesa 
Przedsiębiorstwa Symulacyjnego. 

10. Opuszczanie pracowni jest możliwe jedynie za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia. 
11. Każdy dzień praktyk rozpoczyna się odprawą w trakcie której następuje przydzielenie zadań 

do wykonania i stanowiska pracy dla każdego z uczniów. Dzień praktyk kończy się odprawą 
podsumowującą. 

12. Każdy uczeń powinien prowadzić zeszyt praktyk, w którym na bieżąco rejestruje przebieg 
zajęć. 

 
13. Obowiązki ucznia odbywającego praktykę: 

 przestrzegać ustalonego czasu praktyk; 
 rzetelnie wykonywać powierzone zadania; 
 przestrzegać regulaminu praktyk; 
 sumiennie wykonywać polecenia prowadzącego zajęcia; 
 przestrzegać przepisów BHP i p.poż; 
 dbać o wyposażenie pracowni i używać go zgodnie z przeznaczeniem; 
 zgłaszać prowadzącemu wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu 

znajdującego się w pracowni; 
 utrzymywanie ładu i porządku w przedsiębiorstwie symulacyjnym, a w szczególności 

na swoim stanowisku pracy; 
 zabezpieczać powierzone mu sprzęt, materiały, pieczęcie; 
 przestrzegać Regulaminu Ucznia Zespołu Szkół nr 3. 

 
14. Zabrania się: 

 wynoszenia z pracowni wszelkich urządzeń i pomocy; 
 samodzielnego instalowania programów komputerowych; 
 przynoszenia do pracowni własnych materiałów eksploatacyjnych; 
 korzystania z Internetu w celach innych niż dydaktyczne; 
 sporządzania posiłków i napojów na terenie pracowni; 
 wykorzystywania sprzętu znajdującego się w pracowni do celów innych niż 

dydaktyczne. 
 

15. Uczeń ponosi odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane niewłaściwym 
użytkowaniem sprzętu. 


