
Wyjątki z regulaminu  Centrum Kształcenia Praktycznego 

 

§ 5. 

Uczniowie odbywający zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego 

 

1. Uczeń ma prawo: 

a) bezpłatnie korzystać w ramach szkolenia z wszystkich materiałów, narzędzi, 

przyrządów, maszyn i sprzętu ochrony osobistej, 

b) korzystać z wszelkich porad, wskazówek i pokazów w zakresie procesów szkolenia 

praktycznego, 

c) pozostałe prawa są takie same w CKP  jak w szkole i są zawarte w Statucie Szkoły. 

2. Uczeń ma obowiązek: 

a) wpisać ogólne przepisy bhp i regulamin CKP do zeszytu w szczególności punkty 

dotyczące praw i obowiązków ucznia, przedstawić do zapoznania i podpisu rodzicom 

lub prawnym opiekunom, 

b) przestrzegać przepisów bhp i postanowień zawartych w regulaminie CKP, 

o zagrożeniach meldować nauczycielowi praktycznej nauki zawodu, kierownikowi 

pracowni CKP lub kierownikowi kształcenia praktycznego, 

c) punktualnie i systematycznie uczęszczać na zajęciach praktycznych, 

d) dbać o ład, porządek i higienę, 

e) przychodzić na zajęcia  w ubraniu roboczym według przyjętego przez CKP wzoru: 

 

KUCHARZ 

CHŁOPCY: kitel biały + spodnia białe płócienne; nakrycie głowy czapka lub furażerka; 

długa zapaska; wygodne białe obuwie; ścierka + łapka kuchenna; włosy krótko obcięte; 

krótkie paznokcie; identyfikator z nazwiskiem, imieniem i klasą;  

DIEWCZĘTA: kitel biały + spodnia białe płócienne; nakrycie głowy czepek lub chustka 

biała; długa zapaska; wygodne białe obuwie; ścierka + łapka kuchenna; włosy schludnie 

przyczesane lub spięte; krótkie paznokcie; identyfikator z nazwiskiem, imieniem i klasą.  

 

KELNER  

CHŁOPCY: czarne spodnie; biała koszula z długim rękawem; czarna mucha lub krawat; 

czarna kamizelka + serweta kelnerska; długa zapaska; włosy krótko ścięte; czarne obuwie 



wizytowe; czarne skarpetki; krótkie paznokcie; identyfikator z nazwiskiem, imieniem i klasą; 

DZIEWCZĘTA: czarna spódnica do kolan; biała bluzka z długim rękawem; czarna 

kamizelka + serweta kelnerska; długa zapaska, włosy schludnie przyczesane lub spięte; 

czarne obuwie wizytowe na płaskim lub średnim obcasie (do 5 cm); rajstopy opalane, krótkie 

paznokcie nie pomalowane; identyfikator z nazwiskiem, imieniem i klasą. 

 

HOTELARZ  

CHŁOPCY: biała koszula krótkim lub długim rękawem; marynarka lub kamizelka lub 

kompletny garnitur czarny; spodnie wizytowe czarne; skarpetki czarne; buty wizytowe- 

czarne, włosy krótkie, zadbane, paznokcie krótkie; identyfikator z nazwiskiem, imieniem i 

klasą; 

DZIEWCZĘTA: biała bluzka koszulowa z krótkim lub długim rękawem, czarna lub 

granatowa spódniczka do kolan lub czarne spodnie wizytowe; czarny sweter lub kamizelka; 

buty czarne, skórzane, pełne na stabilnym obcasie do 5 cm, identyfikator z imieniem i 

nazwiskiem, włosy krótkie do ramion mogą być rozpuszczone, włosy dłuższe wiązane w 

kitkę. 

 

CUKIERNIK 

DZIEWCZĘTA: biała bluza bawełniana + spodnie białe płócienne i długa zapaska; nakrycie 

głowy biała chustka lub czepek; białe obuwie zmienne kryte; włosy schludnie przyczesane 

lub spięte, krótkie paznokcie, identyfikator z nazwiskiem , imieniem i klasą. 

CHŁOPCY: biała bluza bawełniana + spodnie białe płócienne i długa zapaska; nakrycie 

głowy biała furażerka lub czapka; białe obuwie zmienne kryte; włosy krótkie, krótkie 

paznokcie, identyfikator z nazwiskiem, imieniem i klasą.  

 

f) odpracować wszystkie nieobecności na zajęciach praktycznych (usprawiedliwione 

i nieusprawiedliwione) w innym terminie ustalonym przez nauczyciela, u którego 

uczeń był nieobecny lub kierownika kształcenia praktycznego. 

g) odpracowanie nieobecnych zajęć umożliwiają uczniom opanowanie umiejętności 

zawartych w podstawie programowej i programie nauczania. 

h) zwolniony z odpracowania części nieobecności na zajęciach może być uczeń 

przedstawiający zwolnienie lekarski o długotrwałym leczeniu zaopiniowane przez 

nauczyciela uczącego, kierownika pracowni CKP i podpisane przez kierownika 

kształcenia praktycznego. 



3. Za wzorową postawę uczniowską, rzetelną naukę i pracę w CKP uczeń otrzymuje 

wyróżnienie i nagrodę zgodnie ze statutem Zespołu Szkół Nr 6 im. M. Reja w Szczecinie. 

4. Za nieprzestrzeganie regulaminu CKP uczeń może być ukarany zgodnie ze statutem 

Zespołu Szkół Nr 6 im. M. Reja w Szczecinie. 

5. W CKP uczeń wykonuje tylko i wyłącznie prace zlecone przez nauczyciela praktycznej 

nauki zawodu. 

6. W czasie przerwy na zajęciach praktycznych uczniowi nie wolno opuszczać terenu CKP . 

7. Uczeń może być niedopuszczony do zajęć, jeżeli nie posiada przepisowego ubrania 

roboczego i książeczki zdrowia. 

 


