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REGULAMIN WARSZTATÓW SZKOLNYCH  

ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. STANISLAWA SYROCZYŃSKIEGO  

W LUBLINIE 

 

Tekst ujednolicony z dnia 28 listopada 2019 r. 

Obowiązuje od dnia 01 grudnia 2019 r. 

 

 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE 

 

§ 1. 1. Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego  

w Lublinie zwane w dalszej części regulaminu „warsztatami szkolnymi” są placówką 

dydaktyczno-produkcyjną  i stanowią integralną część szkoły. 

        2. Warsztaty szkolne realizują praktyczną naukę zawodu w oparciu o własną bazę oraz  

w specjalistycznych zakładach pracy, z którymi corocznie zawierane są umowy  

o  praktyczną naukę zawodu. 

§ 2. 1. Cykl kształcenia oraz zawody w jakich kształci się młodzież w warsztatach szkolnych 

określa Statut Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego  

w Lublinie. 

       2. W warsztatach szkolnych mogą realizować praktyczną naukę zawodu również 

uczniowie z innych szkół niż w ust.1, jeżeli programy nauczania są zgodne 

z kierunkiem działalności warsztatów i za zgodą dyrektora szkoły. 

        3. Warsztaty szkolne mogą prowadzić inną dodatkową działalność, jeżeli ma ona na celu 

poprawę sytuacji finansowej szkoły i nie jest sprzeczna z działalnością dydaktyczno-

wychowawczą. 

 

II. CELE I ZADANIA 

 

§ 3. 1. Warsztaty szkolne realizują cele i zadania zawarte w Statucie Zespołu Szkół 

Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie. 

       2. Warsztaty szkolne prowadzą praktyczną naukę zawodu, w czasie której uczniowie 

zdobywają umiejętności w zakresie: 

1) obróbki ręcznej metali i ich stopów, 

2) wykonywania prostych prac na obrabiarkach uniwersalnych, 

3) wykonywania prostych prac blacharskich, 

4) posługiwania się podstawowymi narzędziami stosowanymi w pomiarach 

warsztatowych, 

5) wykonywania podstawowych czynności występujących przy obsłudze, naprawie 

i badaniu pojazdów samochodowych, 

6) prowadzenia pojazdów samochodowych w ramach uprawnień kierowcy 

kategorii B, 

7) przestrzegania norm i przepisów techniczno-eksploatacyjnych. 
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Ponadto celem praktycznej nauki zawodu jest zaznajomienie uczniów z organizacją pracy 

w stacjach obsługi i w zakładach naprawy pojazdów samochodowych.  

Kształtowanie u uczniów umiejętności stosowania nowoczesnych metod pracy, przestrzegania 

dyscypliny technologicznej, organizacyjnej oraz zasad BHP i  ppoż. Wyrabianie poczucia 

odpowiedzialności zawodowej, poszanowania mienia i współżycia w grupie. 

         3. Warsztaty szkolne w ramach nauki zawodu wykonują zadania produkcyjne oraz 

usługowe dla ludności i przedsiębiorstw w celu realizacji treści zawartych 

w podstawie programowej dla poszczególnych zawodów. 

         4. Warsztaty szkolne prowadzą ponadto dodatkową działalność taką jak: 

             1) przeglądy w Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów, 

             2) serwis i sprzedaż opon, 

             3) parking strzeżony, 

             4) wynajem pomieszczeń i inne. 

Celem tej działalności jest zwiększenie środków finansowych szkoły. 

 

III. ORGANIZACJA WARSZTATÓW SZKOLNYCH 

 

§ 4. 1. Warsztaty szkolne funkcjonują w oparciu o opracowany i zatwierdzony przez 

dyrektora szkoły schemat organizacyjny. 

       2. W schemacie organizacyjnym wyróżnia się cztery grupy zawodowe pracowników: 

           1) nauczyciele praktycznej nauki zawodu, 

           2) pracownicy administracyjni, 

           3) pracownicy bezpośrednio-produkcyjni, 

           4) pracownicy obsługi. 

§ 5. 1. Warsztatami szkolnymi kieruje kierownik warsztatów zgodnie z zakresem 

obowiązków opracowanym przez dyrektora szkoły. 

       2. Zastępcy kierownika warsztatów wykonują swoją pracę zgodnie z przydziałem 

obowiązków opracowanym przez kierownika warsztatów i zatwierdzonym przez 

dyrektora. 

 

IV. ORGANIZACJA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH 

 

§ 6. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji 

roku szkolnego. 

§ 7. 1. Szczegółową organizację zajęć praktycznych w danym roku szkolnym określa plan 

zajęć warsztatowych, który opracowuje kierownik warsztatów i zatwierdza dyrektor 

szkoły. 

       2. W planie zajęć warsztatowych umieszcza się: 

           1) liczbę nauczycieli, 

           2) działy, na których nauczyciel prowadzi zajęcia, 

           3) grupy uczniów przydzielonych poszczególnym nauczycielom, oznaczenie klasy, 

zmiany oraz ilości uczniów w grupie, 

           4) wymiar godzin przydzielonych nauczycielom. 
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§ 8. 1. Podstawową formą pracy warsztatów są zajęcia praktyczne, wychowawcze 

i produkcyjno-usługowe. 

       2. Zajęcia odbywają się w systemie dwuzmianowym. Czas jednej godziny lekcyjnej 

wynosi 55 minut. 

       3. Program nauczania realizowany jest poprzez prace usługowo-produkcyjne oraz 

ćwiczenia. 

       4. W czasie zajęć uczeń może wykonywać prace porządkowe. Prace te nadzoruje 

nauczyciel. Przy ich wykonywaniu należy przestrzegać przepisów BHP. Prace te nie 

mogą przekroczyć 10% czasu zajęć na danym dziale. 

 

V. NAUCZYCIELE ZAWODU 

 

§ 9. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą.  

           Jest   odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo uczniów  

           powierzonych jego opiece. 

       2. Nauczyciele zawodu pełnią obowiązki opiekunów klas z ramienia warsztatów. 

       3. Nauczyciele zawodu uczestniczą w działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, 

w spotkaniach z rodzicami, w uroczystościach szkolnych, w wycieczkach klasowych, 

itp. 

       4. Nauczyciele opracowują rozkłady materiału na dany rok szkolny na podstawie 

programu nauczania dla zawodu. Dbają o ich realizację, ze szczególnym 

uwzględnieniem postępu technicznego i właściwej organizacji pracy. Kopię 

rozkładów materiału przekazują kierownikowi warsztatów. 

       5. Propozycje harmonogramu przejść grup warsztatowych przez działy w oparciu o plan 

zajęć opracowują warsztatowi opiekunowie klas. Harmonogramy zatwierdza 

kierownik warsztatów. 

       6. Nauczyciele oceniają pracę uczniów podczas zajęć zgodnie z opracowanymi przez 

siebie i podanymi uczniom zasadami, które są zgodne ze Statutem. 

       7.  Nauczyciel organizuje swoje stanowisko pracy i dba o utrzymanie go na właściwym 

poziomie technicznym. 

       8. Nauczyciel dba o jakość wykonywanych przez uczniów zadań. 

       9. Nauczyciel starannie przygotowuje się do zajęć. 

      10. Nauczyciel czynnie uczestniczy w życiu szkoły i warsztatów. 

      11. Nauczyciel dba o przestrzeganie przez uczniów przepisów BHP i  ppoż. 

      12. Nauczyciele praktycznej nauki zawodu wykonują prace usługowo-produkcyjne w 

ramach zajęć praktycznych. 

§ 10. 1. Nauczyciele praktycznej nauki zawodu  tworzą zespół  przedmiotowy. 

         2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący zespołu. 

         3. Cele i zadania zespołu  przedmiotowego obejmują: 

            1) współpracę nauczycieli dla uzgodnienia opracowanych treści rozkładów materiału 

                 nauczania, korelacji treści nauczania między działami, 

            2) organizowanie  wewnątrzwarsztatowego doskonalenia oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

            3) współdziałanie w organizowaniu i doposażeniu stanowisk dydaktycznych. 
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VI. UCZNIOWIE SZKOŁY 

 

§ 11. Każdy uczeń w czasie pierwszych zajęć praktycznych jest przeszkolony w zakresie BHP 

i ppoż. Fakt ten uczeń potwierdza na liście zbiorczej własnoręcznym podpisem, 

a nauczyciel wpisem do dziennika lekcyjnego. 

§ 12. Uczeń jest oceniany z zajęć praktycznych zgodnie z przyjętymi w Statucie zasadami. W 

szczególnie uzasadnionych przypadkach nieobecności uczeń może odbywać zajęcia w 

terminie dodatkowym, który ustala dyrektor szkoły na podstawie pisemnej prośby 

pełnoletniego ucznia lub opiekunów ucznia niepełnoletniego. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 13. Warsztaty szkolne używają pieczęci z napisem Zespół Szkół Samochodowych  

im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie, al. J. Długosza 10 A, 20-054 Lublin. 

§ 14. Warsztaty szkolne przechowują dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 15. „Regulamin Warsztatów Szkolnych” stanowi integralną część Statutu Zespołu Szkół 

Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie. 

§ 16. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonywane wyłącznie przez 

Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego  

w Lublinie. 

§ 17. Tekst niniejszego regulaminu został uchwalony w dniu 28 listopada 2019 r. z datą 

obowiązywania od 01 grudnia 2019 r. 

§ 18. Z dniem 30 listopada 2019 r. traci moc „Regulamin Warsztatów Szkolnych” z dnia 30 

listopada 2017 r.  


