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I.

Pázmány Péter utcai tanműhelyben

A tanműhelyben a tanulók a tanterv és a tanmenet előírásai alapján a pedagógiai programnak
megfelelő munkát végeznek szakoktató – pedagógus irányításával. A tanműhelyben minden
egyéb, nem az oktatással kapcsolatos tevékenység csak a gyakorlati oktatásvezető
engedélyével végezhető (pl.: bérmunka, iskolai más területnek végzett munka, más iskolának
végzett munka).


A műhelygyakorlati foglalkozásokra a tanulók kötelesek munkaruhában megjelenni, és
5 perccel a kezdés előtt a kijelölt helyen várakozni.



Az öltöző kulcsát a tanműhelyi ügyeletes tanár felveszi. Az öltöző és mosdó rendjéért
és berendezésének megóvásáért egész nap felel.



A reggeli sorakozón az ügyeletes tanár köszönti a tanulókat. Az általános eligazítás
után a csoportok munkahelyeikre vonulnak.



A kijelölt munkahelyeken található gépek és eszközök szakszerű használatáért, azok
megőrzéséért és rendben tartásáért felelős minden tanuló.



A műhelygyakorlati foglalkozásokról a tanulók munkanaplót kötelesek vezetni.



A csoporton belül a tanulók egyénileg felelnek a rájuk bízott munka szakszerű
elvégzéséért és a balesetvédelmi szabályok pontos betartásáért.



A csoportfelelősi teendők ellátásával megbízott tanuló a tanár segítőjének számít, ezért
észrevételeit a csoport tagjai kötelesek elfogadni.



A csoportfelelős fontosabb teendői a következők:
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-

a csoportot sorakoztatja, az esetleges hiányzókat név szerint jelenti,

-

összeszedi a munkanaplókat, ellenőrzésre a tanárnak átadja, a hiányzókat név
szerint jelenti

-

ha a gyakorlatvezető tanár bármilyen okból nem jelenik meg a foglalkozás
kezdetekor, azt a gyakorlati oktatásvezetőnek jelenti

-

felügyel a rendre és tisztaságra,

-

ha bármilyen rendellenességet észlel, azonnal jelenti a gyakorlatvezető tanárnak

-

a szünetben és a foglalkozás végén a főkapcsoló segítségével áramtalanítja a
műhelytermet,



a műszak végén a szakoktató tanárral együtt ellenőrzi a rendet és a tisztaságot.
A szerszámgépeket üzembe helyezni csak a gyakorlatvezető tanár

engedélyével szabad.


A gyakorlati foglalkozásokon munkaruha használata kötelező.



Az oda beosztottakon kívül más tanulók a műhelytermekben felügyelet nélkül
nem tartózkodhatnak.



A gyakorlati foglalkozás szünetében a műhelytermet a gyakorlatot vezető tanár
köteles áramtalanítani és zárni.



Napközben az intézet területén belül a tanulók munkaterületüket csak a
gyakorlatvezető tanár engedélyével hagyhatják el. Intézeten kívüli munkavégzésben
csak tanári felügyelettel vehetnek részt.



Műhelygyakorlati foglalkozásról eltávozást – indokolt esetben – csak a
gyakorlati oktatásvezető vagy a műszaki igazgatóhelyettes engedélyezhet. Az
engedélyezést a gyakorlatvezető tanárral közölni kell.



Gyakorlati foglalkozások befejezése után a tanműhelyi ügyeletes tanár köteles
a tanműhelyi mosdót és öltözőt leellenőrizni, majd bezárni.



Az egyes munkaterületen az eltérő technológiai követelményeknek megfelelő
további szabályokat az oktatást vezető tanárok ismertetik. Azok betartása a fenti
általános szabályokkal együtt kötelező.
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Az intézet portáján található ügyeleti naplót az ügyeletes tanár naponta köteles



vezetni.
A műhelyteremben található átadás – átvétel naplót a gyakorlatvezető



kollégának minden esetben vezetni kell.
II.

Virág utcai tanműhely
A tanműhelyben a tanulók a tanterv és a tanmenet előírásai alapján a pedagógiai



programok megfelelő munkát végeznek szakoktató – pedagógus irányításával. A
tanműhelyben minden egyéb nem az oktatással kapcsolatos tevékenység csak a gyakorlati
oktatásvezető engedélyével végezhető.


A műhelygyakorlati foglalkozásokra a tanulók kötelesek munkaruhában megjelenni,
és 5 perccel a kezdés előtt a kijelölt helyen várakozni.



Az öltöző kulcsát a tanműhelyi ügyeletes tanár felveszi. Az öltöző és mosdó rendjéért
és berendezésének megóvásáért egész nap felel.



A reggeli sorakozón az ügyeletes tanár köszönti a tanulókat. Az általános eligazítás
után a csoportok munkahelyeikre vonulnak.



A kijelölt munkahelyeken található gépek és eszközök szakszerű használatáért, azok
megőrzéséért és rendben tartásáért felelős minden tanuló.



A műhelygyakorlati foglalkozásokról a tanulók munkanaplót kötelesek vezetni.



A csoporton belül a tanulók egyénileg felelnek a rájuk bízott munka szakszerű
elvégzéséért és a balesetvédelmi szabályok pontos betartásáért.



A csoportfelelősi teendők ellátásával megbízott tanuló a tanár segítőjének számít, ezért
észrevételeit a csoport tagjai kötelesek elfogadni.



A csoportfelelős fontosabb teendői a következők:
-

a csoportot sorakoztatja, az esetleges hiányzókat név szerint jelenti,

-

összeszedi a munkanaplókat, ellenőrzésre a tanárnak átadja, a hiányzókat név
szerint jelenti

-

ha a gyakorlatvezető tanár bármilyen okból nem jelenik meg a foglalkozás
kezdetekor azt a gyakorlati oktatásvezetőnek jelenti

-

felügyel a rendre és tisztaságra,
3

-

ha bármilyen rendellenességet észlel, azonnal jelenti a gyakorlatvezető
tanárnak

-

a szünetben és a foglalkozás végén a főkapcsoló segítségével áramtalanítja a
műhelytermet



a műszak végén a szakoktató tanárral együtt ellenőrzi a rendet és a tisztaságot.
A szerszámgépeket, műszereket és egyéb berendezéseket üzembe helyezni

csak a gyakorlatvezető tanár engedélyével szabad.


A gyakorlati foglalkozásokon munkaruha használata kötelező.



Az oda beosztottakon kívül más tanulók a műhelytermekben felügyelet nélkül
nem tartózkodhatnak.



A gyakorlati foglalkozás szünetében a műhelytermet a gyakorlatot vezető tanár
köteles áramtalanítani és zárni.



Napközben az intézet területén belül a tanulók munkaterületüket csak a
gyakorlatvezető tanár engedélyével hagyhatják el. Intézeten kívüli munkavégzésben
csak tanári felügyelettel vehetnek részt.



Műhelygyakorlati foglalkozásról eltávozást – indokolt esetben – csak a
gyakorlati oktatásvezető vagy a műszaki igazgatóhelyettes engedélyezhet. Az
engedélyezést a gyakorlatvezető tanárral közölni kell.



Gyakorlati foglalkozások befejezése után a tanműhelyi ügyeletes tanár köteles
a tanműhelyi mosdót és öltözőt leellenőrizni.



Az egyes munkaterületen az eltérő technológiai követelményeknek megfelelő
további szabályokat az oktatást vezető tanárok ismertetik. Azok betartása a fenti
általános szabályokkal együtt kötelező.



A tanműhelyben található átadás – átvétel naplót a gyakorlatvezető kollégának
minden esetben vezetni kell.

Az intézmény tanműhelyeiben folyó délelőtti és délutáni gyakorlati foglalkozások
időbeosztása a következő:
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Délelőtti oktatás
Óraszám:
Kezdés
Tízórai
Ebéd
Befejezés

3.

4.

5.
745

940 – 955
1035

1130

6.

7.

1215

1300

1345

930 – 955

Délutáni oktatás
Óraszám:
Kezdés
Tízórai
Ebéd
Befejezés

III.


3.

4.

5.
1300
1435 – 1450

6.

7.

1545

1630

1715

1800

1845

Eötvös szerviz
A szervizben folyó gyakorlati foglalkozások munkaidejét az elméleti órákhoz,
valamint a szerviz nyitvatartási idejéhez igazodva kell megállapítani.



A tanuló a foglalkozás alatt a szerviz épületét csak a tanár engedélyével hagyhatja el.



A tanulók a szervizben csak a gyakorlatot vezető pedagógus által kiadott, megbeszélt
munkafeladatot végezhetik. A munka elvégzését a tanulónak a tanár felé jelenteni kell.
A tanár köteles a tanuló munkáját szakmai és esztétikai szempontból ellenőrizni. A
munka minőségéért elsősorban a tanár felelős.

IV.

Külső képzőhelyek



A gazdálkodó szerv vezetőjének (képviselőjének) utasításait be kell tartani.



A külső gyakorlóhelyeken a tanulók a gazdálkodó szerv igényei szerint a helyi
munkarendhez igazodva vesznek részt a foglalkozásokon. (munkakezdés, befejezés,
szünet stb.)



A munkaidő alatt csak a gyakorlatot vezető személy engedélyével hagyhatják el a
munkahelyüket



A foglalkozás vége előtti távozást minden esetben a gyakorlatot vezető személy felé
jelezni kell, és csak az ő engedélye után lehet a munkahelyet elhagyni.



A munkafeladatok végzésénél a gazdálkodó szervek igényeit, ill. kéréseit figyelembe
kell venni.



A tanulók a feladatokat munkaruhában kötelesek ellátni.
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A külső gyakorló helyeken a foglalkozásokról a tanulóknak munkanaplót kötelesek
vezetni. Száma: A. 9033-16/A. r.f.
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