HIŠNI RED ZA ŠTUDENTE NA DELOVNI PRAKSI
Delovišče: Posestvo Sevno 13
1.

Delovni čas
Med šolskim letom* od 7h do 15h
Med počitnicami * od 6h do 13h

2.

Evidentiranje prihoda in odhoda
Na delovno mesto pridete 10 min. pred začetkom dela, se javite svojemu mentorju, če njega ni, pa
dežurnemu učitelju, se vpišete v evidenco prisotnosti ter prijavite za malico. Ob odhodu se javite
mentorju oz. dežurnemu učitelju in se tudi vpišete v evidenčni zvezek.

3.

Čas za malico
Med šolskim letom* od 9.30h do 10h v šolski jedilnici
Med počitnicami* od 10h do 10.30 v šolski jedilnici

4.

Delovna obleka in osebna urejenost
Študent mora biti urejen in delati v ustrezni delovni obleki. O ustrezni delovni obleki ga seznani
mentor.

5.

Najava prakse
Prakse ni možno opravljati brez predhodnega dogovora z mentorjem , vodjem posestva oziroma
kontaktno osebo**.

6.

Zamujanje ali predčasno odhajanje
Ni dovoljeno.

7.

Dovoljena in napovedana odsotnost
Študent mora obvestiti mentorja, dežurnega učitelja ali kontaktno osebo, s katero se je dogovoril
za prakso, da bo zaradi izjemnih okoliščin zamudil, ali ga ne bo na prakso ali bi predčasno odšel z
dela.

8.

Potrjevanje opravljene prakse
Študent vsakodnevno da svojemu mentorju (osebo, s katero je delal) indeks prakse, da mu s
svojim podpisom potrdi uspešno opravljeno prakso.

9.

Prijava škod – strojev in orodja
Če pride do poškodbe ali okvare strojev ali orodja, je študent dolžan o tem takoj obvestiti
mentorja.

10. Kajenje,uživanje alkohola in drugih drog je med delovnim časom strogo prepovedano.
Zadrževanje v bifeju Zetor v času prakse ni dovoljeno.
11. Delo izven rednega delovnega časa
Študent se je dolžan prilagoditi naravi dela v kmetijstvu in v dogovoru z mentorjem po potrebi
opravlja prakso tudi izven rednega delovnega časa.
12. Neupoštevanje hišnega reda
V primeru neupoštevanja hišnega reda, lahko mentor študentu odpove opravljanje prakse v tistem
dnevu. Mentor lahko poda tudi pisni predlog za disciplinski ukrep z utemeljitvijo in ga odda
koordinatorju prakse.

* po koledarju za srednje šole
** ime kontaktne osebe vam posreduje koordinator praktičnega izobraževanja.

