
STATUT
Centrum Ksztalcenia Zawodowego WILIAMS w Chelmie

Podstawa prawna:

1 . Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oSwiatowe (Dz. U. z 2020 t. poz. 910 z p62n.

zm.).

2. Ustawa z dnia 7 wrzeSnia 1991 r. o systemie oSwiaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327
zp62n. zm.).

3. Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ksztalcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 poz. 652 z p62n.

zm.).

Rozdzial !

Postanowienia og6lne
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1. Placowka nosi nazwq: Centrum KsztaNcenia Zawodowego WILIAMS w Chelmie zwana
dalej Placowkq.
2. Rodzaj Plac6wki: centrum ksztalcenia zawodowego
3. Nadzor pedagogiczny nad dzialalno6ciq Plac6wki sprawuje Lubelski Kurator OSwiaty.
4. Organem prowadzqcym jest Wiliams Sp, z o.o. z siedzibq w Pokrowce Wzy
ul.Jarzqbinowej 10 e, 22-100 Pokrowka, spolka wpisana do rejestru przedsiqbiorcow
prowadzonego przez Sqd Rejonowy w M. ST. Warszawy w Warszawie, Xlll Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS 0000399177.
5. Siedziba Placowki mie6ci siq przy Placu dr. E. t-uczkowskiego 15,22-100 Chelm.
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Placowkq tworzy sig na czas nieoznaczony.

Rozdzial Il

Cele izadania plac6wki
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Celem Placowki jest umoZliwienie osobom, ktore spelnily obowiqzek szkolny (zwane dalej
sluchaczami), uzupelnianie wiedzy ogolnej umiejqtno6ci i kwalifikacji zawodowych
wpozaszkolnych formach ksztalcenia poprzez organizowanie kwalifikacyjnych kursow
zawodowych, kurs6w umiejqtno6ci zawodowych, kurs6w kompetencji og6lnych i innych
kursow umozliwiajqcych uzyskanie i uzupelnienie wiedzy, umiejqtnoSci i kwalifikacji
zawodowych, zwane dalej kursami.
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Zadaniem Placowki jest organizacja ksztalcenia zawodowego jako systemu dzialan
zapewn iajqcych stuch aczowi :

1) zdobycie wiedzy i umiejqtnoSci koniecznych do ukoriczenia kursu;
2) przygotowanie do pracy zawodowej w sposob zgodny z oczekiwaniami praktyki

gospodarczej i potrzebami lokalnych rynk6w pracy;
3) ksztaltowanie postaw sprzyjajqcych dalszemu rozwojowi indywidualnemu i spolecznemu,

takich jak: uczciwo66, wiarygodnoSc, odpowiedzialnoS6, wytrwaloSc, poczucie wlasnej
wartoSci, szacunek dla innych ludzi, kreatywno6c, przedsiqbiorczoS6, kultura osobista,
gotowoS6 do podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespolowej;

4) tworzenie warunk6w do ksztaltowania zachowafi sprzyjajqcych zdrowiu i bezpieczefstwu;
5) ksztaltowanie postaw przedsigbiorczoSci sprzyjajqcych aktywnemu uczestnictwu w 2yciu

gospodarczym i zawodowym.
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1. Realizacja cel6w i zadan Placowki nastqpuje w szczegolnoSci popzez'.
1) projektowanie i realizowanie przedsiqwziq6 edukacyjnych dotyczqcych roznych form

ksztalcenia zawodowego, w tym ksztalcenia z wykorzystaniem metod i technik
ksztalcenia na odlegloS6;

2) opracowywanie program6w i material6w edukacyjnych do prowadzenia ksztalcenia
zawodowego, w tym ksztalcenia z wykorzystaniem metod i technik ksztalcenia na
odlegloSc;

3) organizowanie kursow w systemie stacjonarnym lub zaocznym, w zalelnoSci od potrzeb
sluchaczy i wymagafi programowych;

4) organizowanie kursow na zlecenie innych podmiotow lub os6b;
5) organizowanie kurs6w w oparciu o programy opracowane na podstawie obowiqzujqcych

w tym zakresie przepis6w prawa oraz standard6w organizacyjnych;
6) organizowanie kursow w oparciu o autorskie programy, zatwierdzone przez dyrektora

placowki, opracowane pvez pracownikow plac6wki lub osobq prowadzqcq szkolenie *
upowa2nio nq pvez dyrektora placowki ;

7) wspolpraca z osobami posiadajqcymi odpowiednie umiejqtno6ci i kwalifikacje, bgdqcymi
specj al istam i/ekspertam i w danej dziedzi n ie ;

8) przygotowanie oferty ksztalcenia zawodowego skierowanej do uczestnikow tego
ksztalcenia, zwigkszajqcej szansq ich zatrudnienia oraz wspolpraca z ptacodawcami
w tym zakresie;

9) gromadzenie informacji naukowo-technicznej dla potrzeb ksztalcenia ustawicznego, ze
szczeg6lnym uwzglgdnieniem kierunkow i forrn ksztalcenia prowadzonego ptzez
Plac6wkq;



10) prowadzenie ksztalcenia zawodowego z uwzglgdnieniem wsp6lpracy z urzqdami pracy
w zakresie os6b zarejestrowanych, w tych urzqdach i pracodawcami w zakresie
ksztalcenia zawodowego pracownik6w;

11) prowadzenie prac koncepcyjnych dotyczqcych zakresu i sposobu organizowania
pozaszkolnych form ksztalcenia zawodowego;

12) wymianq do6wiadczen z zakresu pozaszkolnych form ksztalcenia zawodowego
z krajowymi i zagranicznymi partnerami;

13) wspolpracQ z instytucjami rzqdowymi, samorzqdowymi oraz partnerami spolecznymi
i biznesowymi w okreSlaniu potrzeb w zakresie ksztalcenia i doksztalcania osob
doroslych.

2, Placowka realizuje dzialalnoSd szkoleniowq w formie odplatnych i nieodplatnych kurs6w
uwzglqdniajqc specyfikq umiejgtno6ci zawodowych lub zakres, w jakim umiejqtno6ci te sq
wykorzystywane podczas wykonywania zadafi zawodowych z zakresu m. in. bran2:

1) branza audiowizualna (AUD);
2) branla chemiczna (CHM);
3) branZa drzewno-meblarska (DRM);
4) branZa ekonom iczn o-ad m i n istracyj na ( E KA) ;

5) bran2a fryzjersko-kosmetyczna (FRK);
6) branza handlowa (HAN);
7 ) branla h ote la rsko-g astron om iczno-tu rystyczna ( H GT) ;

8) bran2a ochrony i bezpieczeristwa os6b i mienia (BPO);
9) branza ogrodnicza (OGR);
10) branza opieki zdrowotnej (MED);
11) branZa poligraficzna (PGF);
12) branZa pomocy spolecznej (SPO);
13) bran2a przemyslu mody (MOD);
14) branla rolno-hodowlana (ROL);
1 5) branZa spedycyjno-logistyczna (SPL);
16) branza spozywcza (SPC);
17 ) branla telei nform aty czna ( I N F) ;

18) innych kursow - w zale2no6ci od potrzeb palcowki lub potrzeb sluchaczy.

Rozdzial lll
Organy plac6wki i ich kompetencje
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1. Zadania organu prowadzqcego Placowkg tj. Wiliams Sp. z o.o. z siedzibq w Pokr6wce:
1) nadanie Placowce statutu i wprowadzanie zmian w jego tre6ci;
2) zatrudnianie i zwalnianie dyrektora Plac6wki, lub jego ewentualnych zastgpc6w

i pracownik6w Plac6wki;
3) planowanie obszarow ksztalcenia zawodowego;



4) zapewnienie wta6ciwych warunk6w dzialania Plac6wki;
2. Zadania realizowane sq przy wsp6ludziale CzlonkaZarzqdu Wiliams Sp. z o.o. wlaSciwego
dla Plac6wkijako pelnomocnika na mocy delegacji uprawnieri.
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Organami plac6wki sq:
1) dyrektor Plac6wki,
2) z-ca dyrektora Plac6wki z chwilq powolania.
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1. Dyrektor jest powolywany iodwolywany pzez organ prowadzqcy Placowkq.
2. Dyrektor Placowki kieruje dzialalnoSciq Plac6wki i reprezentuje jq na zewnqtrz.
3. Dyrektor Plac6wki moZe wnioskowac o powolanie swego zastqpcy do organu
prowadzqcego Plac6wkq i podejmuje decyzje o zatrudnieniu pracownik6w pedagogicznych
i administracyjnych w Plac6wce.
4. Dyrektor jest odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z przepisami prawa funkcjonowanie
Placowki otaz za prawidlowq gospodarkq finansowq.
5. Do zadart dyrektora Placowki naleZy w szczegolno6ci:

1 ) organizowanie pracy dydaktycznej Plac6wki;
2) dopuszczenie do uzytku program6w nauczania realizowanych w poszczeg6lnych formach

prowadzonego ksztaNcen ia ustawicznego;
3) prowadzenie nadzoru sluzqcego podnoszeniu jako6ci prowadzonego ksztaNcenia;

4) odpowiedni dob6r kadry dydaktycznej do prowadzenia zalqc edukacyjnych;
5) okreSlenie warunk6w ukofczenia danej formy kursu otaz poinformowanie o nich

sluchaczy na poczqtku kursu;
6) zapoznanie sluchaczy z programem nauczania i harmonogramem zajqe;
7) dbalosc o prawidNowe prowadzenie dokumentacji ksztalcenia;
8) zapewnienie sluchaczom bezpiecznych i higienicznych warunk6w ksztatcenia;
9) nadz6r nad procesem rekrutacji sluchaczy',
10) nadz6r nad przebiegiem prowadzonego przez Placowkg procesu dydaktycznego;
11)poinformowanie Okrqgowej Komisji Egzaminacyjnej o rozpoczqciu ksztalcenia na

kwalifikacyjnym kursie zawodowym w terminie 14 dni od daty rozpoczqcia ksztatcenia.
I nformacja powinna zawierac:
a) oznaczenie Placowki,
b) nazwe i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacjq zawodow szkolnictwa
zawodowego oruz nazwe i oznaczenie kwalifikacji w zakresie ktorej jest prowadzone
ksztalcenie,

c) term i n rozpoczecia i zakofi czenia kwal ifi kacyj nego ku rs u zawod oweg o,

d) liczbg sluchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego.



RozdziaN lV
Organizacja plac6wki
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Podstawq struktury organizacyjnej Plac6wki sq sluchacze kwalifikacyjnych kurs6w
zawodowych oraz uczestnicy ksztalcenia w pozostalych formach pozaszkolnych, kt6rzy
realizujq zlqcia edukacyjne zgodnie z programem nauczania i harmonogramem
opracowanym odrqbnie dla kaZdego kursu.

s10

Grupa sluchaczy otaz uczestnik6w tworzona jest wedlug kolejnoSci zgloszefi podczas tnruania
naboru.
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1. Podstawowq formq pracy ze sluchaczami kwalifikacyjnych kurs6w zawodowych oraz
uczestnik6w ksztalcenia w pozostalych formach pozaszkolnych jest godzina dydaktyczna
tnruajqca 45 minut.
2. W wyjqtkowych sytuacjach, na podstawie umowy ze zlecajqcym szkolenie, dyrektor
Placowki mo2e wydluzyi godzinq dydaktycznq do 60 minut.
3. Zajqcia mogq byc prowadzone w blokach,
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1, Ksztalcenie ustawiczne w Plac6wce mo2e by6 prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej
lub zaocznej, a takZe zwykorzystaniem metod i technik ksztalcenia na odlegloSi.
2. Ksztalcenie prowadzone w formie dziennej odbywa siq przez 5 lub 6 dni w tygodniu.
3. Ksztalcenie prowadzone w formie stacjonarnej odbywa sig przez 3 lub 4 dni w tygodniu.
4. Ksztalcenie w formie zaocznq odbywa siq co 2 tygodnie przez 2 dni, a w uzasadnionych
przypadkach - co tydzief pruez 2 dni.
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1. Placowka zapewnia:
1) kadrq dydaktycznq przygotowanq do prowadzenia zajqc;
2) dostqp do oprogramowania, ktore umo2liwia synchronicznq i asynchronicznq interakcjg

miedzy stuchaczami a osobami prowadzqcymi zajqcia;
3) materialy dydaktyczne przygotowane w formie dostosowanej do ksztalcenia

prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik ksztatcenia na odlegto66;
4) biezqcq kontrolq postgp6w w nauce sluchaczy, weryfikacjq ich wiedzy, umiejqtno6ci

i kompetencji spolecznych;



5) biezqcq kontrolq aktywno6ci os6b prowadzqcych zajqcia;
6) przeprowadzenie szkolenia dla sluchaczy przed rozpoczgciem zalee prowadzonych

zwykorzystaniem metod i technik ksztalcenia na odlegloSc.
2. Przy sprawdzaniu przebiegu i efekt6w ksztalcenia otaz udostqpnianiu sluchaczom
material6w dydaktycznych wykorzystuje sig sied lnternet oraz metody interaktywne rn. in.

wideokonferencje, forum dyskusyjne i nieinteraktywne m. in. Multimedia na CD-ROM.
3. Wymiar godzin zEec prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik ksztalcenia na

odlegto6c okre5la dyrektor Plac6wki.
4. Plac6wka zapewnia odpowiednie pomieszczenia wyposa2one w sprzqt i pomoce
dydaktyczne umo2liwiajqce prawidlowq realizacjq ksztalcenia, zapewniajqce bezpieczne
i higieniczne warunki pracy i nauki oraz kadrq dydaktycznq posiadajqcq odpowiednie do
rodzaju prowadzonego ksztalcenia kwalifikacje.

Rozdzial V
Kwalifikacyjne kursy zawodowe
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1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) jest pozaszkolnq formq ksztalcenia ustawicznego.
2. Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony wedlug programu nauczania
uwzglqdniajqcego podstawq programowq ksztalcenia w zawodach, w zakresie jednej

kwalifikacji.
3. Ukoticzenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umo2liwia przystqpienie do egzaminu
potwierdzajqcego kwalifikacjq w zawodzie, przeprowadzanego pzez Okrqgowq Komisjq
Egzaminacyjnq.
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1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy moze by6 prowadzony w formie dziennej, stacjonarnej lub
zaocznq otazz wykorzystaniem metod i technik ksztalcenia na odleglo6c.
2. Minimalna liczba godzin ksztalcenia zawodowego na kwalifikacyjnym kursie zawodowym
realizowanym w formie dziennej i stacjonarnej jest rowna minimalnej liczbie godzin
ksztalcenia zawodowego okreSlonej w podstawie programowej ksztalcenia w zawodach dla
danej kwalifikacji.
3. Minimalna liczba godzin ksztalcenia zawodowego na kwalifikacyjnym kursie zawodowym
realizowanym w formie zaocznej nie moze byc mniejsza ni2 65% minimalnej liczby godzin
ksztalcenia zawodowego okreSlonej w podstawie programowej ksztalcenia w zawodach dla
danej kwalifikacji.
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1. Na kwalifikacyjnym kursie zawodowym obowiqzujq wewnqtrzne zasady oceniania
w Plac6wce okreSlonew rozdziale lX niniejszego statutu.



2. Kwalifikacyjny kurs zawodowy koriczy sig zaliczeniem w formie ustalonej pzez dyrektora
Plac6wki i podanej do wiadomo6ci sluchaczy kursu na pierwszych zajgciach.
3. Osoba, kt6ra uzyskalazaliczenie, otrzymuje za6wiadczenie o ukoriczeniu kursu.
4. Sluchacz podejmujqcy ksztalcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym posiadajqcy:

1) dyplom zawodowy,
2) dyplom potwierdzajqcy kwalifikacje zawodowe lub inny r6wnorzgdny;
3) Swiadectwo uzyskania tytulu zawodowego, dyplom uzyskania tytulu mistrza lub inny
rownorzqdny;
4) Swiadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski;
5) Swiadectwo ukoriczenia szkoly prowadzqcej ksztalcenie zawodowe;
6) swiadectwo u koriczenia I iceum profilowa nego ;

7) certyfikat kwal ifikacji zawodowej ;

8) Swiadectwo potwierdzajqce kwalifikacje w zawodzie;
9) zaSwiadczenie o ukonczeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, jest zwalniany na

swoj wniosek zto2ony dyrektorowi Plac6wki, z zajqc dotyczqcych odpowiednio treSci

ksztalcenia lub efekt6w ksztalcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie

ksztalcenia, o ile spos6b organizacji ksztalcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym
umo2liwia takie zwolnienie.

5. Sluchacz, ktory posiada zaSwiadczenie o ukohczeniu kursu umiejgtnoSci zawodowych jest
zwalniany, na sw6j wniosek zlo2ony dyrektorowi Plac6wki z zajq6, dotyczqcych efekt6w
ksztalcenia zrealizowanych na tym kursie umiejqtnoSci zawodowych.
6. Praktyczna nauka zawodu jest realizowana na kwalifikacyjnym kursie zawodowym
w formie zajq6, praktycznych lub praktyk zawodowych zgodnie z wymogami okre6lonymi
w podstawie programowej ksztalcenia w zawodach w zakresie kwalifikacji, kt6rej dotyczy
dany kurs:

1) praktyczna nauka zawodu moZe odbywa6 siq w pracowniach ksztalcenia praktycznego
oruz u pracodawc6w;
2) praktyczna nauka zawodu realizowana u pracodawc6w odbywa siq na podstawie
umowy zawartej pomigdzy Plac6wkq a tym pracodawcq;

3) warunkiem zaliczenia praktycznej nauki zawodu jest uzyskanie przez sluchacza oceny
wyzszej od niedostatecznej albo wpisu ,,zaliczona". Ocenq lub zaliczenie ustala opiekun
praktyk zawodowych lub nauczyciel praktycznej nauki zawodu i dokonuje wpisu
w dzienniczku praktyk.

7. Zwalnianie sluchaczy z odbycia praktycznej nauki zawodu:
1) dyrektor Plac6wki mo2e zwolnid sluchacza z obowiqzku odbycia praktycznej nauki
zawodu, je6li przedlo2y on:

a) jeden z poni2szych dokument6w:
- dyplom potwierdzajqcy kwalifikacje zawodowe lub inny r6wnorzqdny,
- Swiadectwo uzyskania tytulu zawodowego, dyplom uzyskania tytulu mistrza lub inny
r6wnorzqdny,
- swiadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski,
- Swiadectwo ukonczenia szkoly prowadzqcej ksztalcenie zawodowe



- Swiadectwo ukoficzenia liceum profilowanego,
- Swiadectwo potwierdzajqce kwalifikacje w zawodzie,
- zaSwiadczenie o ukoflczeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego oruz
b) wniosek zlo2ony do dyrektora Plac6wki o zwolnienie z zqee w zwiqzku ze
zrealizowaniem tre6ci ksztalcenia lub efekt6w ksztalcenia w dotychczasowym procesie
ksztalcenia.

2) zwolnienie z praktycznej nauki zawodu moZe nastqpi6 takZe na podstawie mozliwosci
indywidualizacji pracy sluchacza w osiqganiu cel6w ksztalcenia zawartych w programie
nauczania w zale2no5ci od jego potrzeb i mozliwoSci.
3) zwolnienie z praktycznej nauki zawodu mo2e nastqpid po ustaleniu przez dyrektora
Plac6wki wspolnego zakresu umiejgtno5ci zawodowych dla zawodu, w kt6rym sluchacz siq
ksztalci i dla zawodu wchodzqcego w zakres tego zawodu;
4) w przypadku zwolnienia sluchacza z obowiqzku odbycia praktycznej nauki zawodu
w dokumentacji ksztalcenia wpisuje siq odpowiednio ,,zwolniony/a".

Rozdzial VI

Kurs umiejqtno6ci zawodowych
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1. Kurs umiejqtno6ci zawodowych (KUZ) jest kr6tkq formq ksztalcenia zawodowego z zakresu
wybranych zagadnieh podstawy programowej ksztalcenia w zawodach.
2. Kurs umiejqtnoSci zawodowych jest prowadzony wedlug programu nauczania
uwzglqdniajqcego podstawq prograrnowq ksztalcenia w zawodach, w zakresie:

1) jednej z czq$ci efekt6w ksztatcenia wyodrgbnionych w ramach danej kwalifikacji, albo
2) efektow ksztalcenia wsp6lnych dla wszystkich zawod6w oraz wsp6lnych dla zawodow
w ramach obszaru ksztalcenia stanowiqcych podbudowq do ksztatcenia w zawodzie lub
grupie zawod6w, albo
3) efekt6w ksztaNcenia wsp6lnych dla wszystkich zawod6w w zakresie organizacji pracy
malych zespol6w.

3. Na kursie umiejqtnoSci zawodowych obowiqzujq wewnqtrzne zasady oceniania
w Plac6wce okre6lonew rozdziale lX niniejszego statutu.
4. Minimalna liczba godzin ksztalcenia w zakresie jednej z czqSci efekt6w ksztalcenia
wyodrqbnionych w ramach danej kwalifikacji jest r6wna ilorazowi liczby godzin ksztalcenia
przewidzianych dla danej kwalifikacji w podstawie programowej ksztalcenia w zawodach
i liczby czq6ci efekt6w ksztalcenia wyodrqbnionych w ramach tej kwalifikacji.
5. Minimalna liczba godzin ksztalcenia w zakresie efekt6w ksztalcenia wspolnych dla
wszystkich zawod6w oraz wsp6lnych dla zawod6w w ramach obszaru ksztalcenia
stanowiqcych podbudowq do ksztalcenia w zawodzie lub grupie zawod6w jest rowna
minimalnej liczbie godzin ksztalcenia w zakresie efekt6w ksztalcenia wsp6lnych dla
wszystkich zawod6w oraz wsp6lnych dla zawod6w w ramach danego obszaru ksztalcenia



stanowiqcych podbudowg do ksztalcenie w zawodzie lub grupie zawod6w, okre6lonej
w podstawie programowej ksztatcenia w zawodach dla danego zawodu.
6. Minimalna liczba godzin ksztalcenia w przypadku ksztalcenia w zakresie efektow
ksztalcenia wsp6lnych dla wszystkich zawodow w zakresie organizacji pracy malych
zespol6w wynosi 30 godzin.

7. Kurs konczy sig zaliczeniem w formie ustalonej przez dyrektora Plac6wki i podanej do
wiadomo6ci sluchaczy kursu na pienruszych zajqciach.
8. Osoba, ktora uzyskalazaliczenie, otrzymuje za6wiadczenie o ukor4czeniu kursu.

Rozdzial Vll
Kurs kompetencji o96lnych
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1. Kurs kompetencji ogolnych (KKO) jest formq ksztalcenia ustawicznego i jest prowadzony

wedlug programu nauczania uwzglgdniajqcego dowolnie wybranq czg56 podstawy
prog ramowej ksztalcenia ogolnego.
2. Minimalny wymiar ksztalcenia wynosi 30 godzin.

3. Na kursie kompetencji og6lnych obowiqzujq wewnqttzne zasady oceniania w Plac6wce

okre5lone w rozdziale lX niniejszego statutu.
4. Kurs konczy sig zaliczeniem w formie ustalonej pzez dyrektora Plac6wki i podanej do

wiadomo6ci sluchaczy kursu na pienarszych zajgciach.
5. Osoba, ktora uzyskala zaliczenie, otrzymuje zaSwiadczenie o ukoticzeniu kursu.

Rozdzial Vll!
PozostaNe kursy

s1e

1. Plac6wka prowadzi inne kursy umozliwiajqce sluchaczom uzyskanie i uzupelnienie wiedzy,

umiejgtnoSci i kwalifikacji zawodowych.
2. Na kursie obowiqzujq wewnqtrzne zasady oceniania w Placowce okreSlone w rozdziale lX
niniejszego statutu.
3. Kurs koriczy siq zaliczeniem w formie ustalonej pvez dyrektora Plac6wki i podanej do

wiadomoSci sluchaczy kursu na pienruszych zajqciach.
4. Osoba, kt6ra ukoriczyla kurs, otrzymuje zaSwiadczenie o ukoriczeniu tego kursu.



Rozdzial lX
Wewngtrzne zasady oceniania w Plac6wce
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1. Oceny ustala sig w stopniach wg nastgpujqcej skali:
1)stopien celujqcy 6 cel;
2) stopieh bardzo dobry 5 bdb;
3) stopief dobry 4 db;
4) stopieh dostateczny 3 dst;
5) stopien dopuszczajqcy 2 dop;
6) stopief niedostateczny 1 ndst;

2. Dopuszcza siq stosowanie zaliczenia bez wykorzystywania ocen w stopniach:
1) zaliczony w skr6cie zal;
2) niezaliczony w skrocie niezal.

3. Za pozytywne wyniki uznaje siq oceny wymienione w ust. 1 pkt. 1-5 oraz ust. 2 pkt 1. Za
wynik negatywny uznaje siq ocenq wymienionq w ust. 1 pkt. 6 oraz ust. 2 pkt 2.
4. Sluchaczowi, kt6ry nie uzyskal pozytywnego wyniku, o kt6rym mowa w ust, 3 powyzej
z powodu nieobecnoSci, w dokumentacji prowadzonego ksztalcenia wpisuje sie
,,nieklasyfikowa ny" w skr6cie,,nkl".
5. Ocenq wiedzy i umiejgtnoSci sluchacza w zakresie danych zajqe edukacyjnych ustala
osoba prowadzqca dane zajqcia edukacyjne z uwzglqdnieniem przyjqtej skali ocen lub
zwykorzystaniem wpisu zaliczony bez stosowania stopni.
6. Osoba prowadzqca dane zajqcia edukacyjne ustala zasady oceniania z zajqe,
edukacyjnych, w szczeg6lnoSci formy i spos6b oceniania postqp6w w nauce oraz zasady
ustalania oceny koricowej z danych zEee edukacyjnych.
7. Osoba prowadzqca dane zalqcia edukacyjne informuje o zasadach oceniania z zajqc
edukacyjnych dyrektora Placowki i uczestnikow kursu.
8. Kurs koticzy sig zaliczeniem w formie ustalonej pvez dyrektora Plac6wki i podanej do
wiadomoSci uczestnik6w kursu na pienruszych zajgciach.
9. Sluchaczkonczy kurs, jezeli w wyniku przeprowadzonego zaliczenia kursu:

1) uzyskal ocene wy2szq od oceny niedostatecznej, lub
2) uzyskal ,,zaliczenie" bez wykorzystywania ocen w stopniach.
3) uzyskal ,,zaliczenie" zajql praktycznych zgodnie z podstawq programowq.

Rozdzial X
Prawa i obowiqzki pracownik6w oraz sluchaczy Plac6wki

s21

1. CzynnoSci w zakresie prawa pracy w imieniu pracodawcy wykonuje dyrektor placowki lub
organ prowadzqcy.
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2. Zajqcia na poszczeg6lnych formach ksztalcenia ustawicznego prowadzqnauczyciele.
3. Obowiqzkiem nauczyciela jest:

1) prowadzenie zajg6 dydaktycznych zgodnie z programem nauczania, z doloZeniem
wszelkich stara6, jak najlepszq wiedzq merytorycznq i pedagogicznq, wykorzystujqc
wszelkie formy i metody pracy, dostosowujqc je do indywidualnych potrzeb i mo2liwo6ci
sluchaczy,
2) obiektywne i sprawiedliwie sprawdzanie i ocenianie wiadomoSci i umiejgtnoSci sluchaczy
w formach przewidzianych prog ramem n auczan ia,

3) prawidlowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,
4) udzielanie sluchaczom konsultacji indywidualnych w zalehnoSci od potrzeb, w formach
ustalonych programami nauczania,
5) przygotowywanie i przekazywanie sluchaczom materiat6w dydaktycznych
p rzyg otowa nych zgod n ie z zalo2eniam i okreSlonym i w prog ram ie naucza n ia,

6) analizowanie i uwzglgdnianie uwag oraz wniosk6w wynikajqcych z nadzoru
wewngtrznego, zawartych w szczeg6lnoSci w arkuszach obsenruacji, ewaluacji wewnqtrznej

- badah ankietowych oraz w arkuszach kontroli dokumentacji, dotyczqcych sposobu
p rowad ze n ia oraz o rg a n izacj i zajqe dyd aktycznych,
7) przeslrzeganie ochrony danych osobowych sluchaczy,
8) prowadzenie zajql zzachowaniem zasad bezpieczefistwa i higieny pracy i nauki,
9) wzbogacanie swojego warsztatu pracy i dbanie o mienie.plac6wki,
1 0) dochowanie tajemnicy slu2bowej,
11) uczestniczenie w zebraniach zespoiu zadaniowego.
12) stosowanie zasad i warunk6w oceniania zgodnie z zapisami niniejszego statutu.

4. Nauczyciele majq prawo do:
1) swobody w doborze metod nauczania oraz form pracy,

2) poszanowania godnoSci osobistej,
3) wynagrodzenia za prowadzenie zalee dydaktycznych zgodnie zzawartq umowq,
4) oceny postqpu sluchaczy zgodnie zzaloheniami okre6lonymi w programie nauczania,
5) zglaszania uwag co do doboru treSci dydaktycznych i rozkladu godzin materialu
nauczania, a takZe wprowadzenia niezbqdnych korekt w realizacji programu, zgodnie
z wlasnymi poglqdami i sugestiami sluchaczy, po uzyskaniu akceptacji dyrektora plac6wki,

6) bezpiecznych i higienicznych warunk6w pracy oraz korzystania z gromadzonych pvez
placowkg pomocy dydaktycznych,
7) udzialu w r62nych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych i doskonalenia
um iejqtno6ci dydaktycznych.

s22

Szczegolowy zakres obowiqzk6w i kompetencji pracownik6w administracyjnych ustalany jest
oddzielnie dla ka2dego stanowiska pracy i ujgty w zawartej umowie.
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Prawa i obowiqzki sluchacza
1. Sluchacz ma prawo do:

1) zapoznania siq ze statutem Placowki;
2) zapoznania siq z programem nauczania i harmonogramem zajqc;
3) pelnego korzystania ze wszystkich form ksztalcenia oferowanego pzez Placowkq;
4) wlaSciwie zorganizowanego procesu ksztatcenia zgodnie z zasadami higieny pracy

umyslowej;
5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny wiedzy i umiejqtno6ci w ustalonych przez

osoby prowadzqce zajqcia formach kontroli postqpow w nauce;
6) oceniania zgodnie zzasadami okre6lonymi niniejszym statutem;
7) poszanowania godno6ci wlasnej w sprawach osobistych, rodzinnych, kolezenskich oraz

poszanowania wlasnej prywatno6ci ;

8) swobody wyrazania mySli i przekonai;
9) zyczliwego, podmiotowego traktowania, poszanowania wlasnej godno6ci i prywatno6ci;

10) pisemnego zglaszania uwag i skarg do dyrektora Plac6wki w przypadku naruszenia
praw sluchacza;

11) otrzymania zaSwiadczenia ukofczenia kursu po uzyskaniu zaliczenia kursu;
12) rezygnaqi z udzialu w kursie wedlug zasad okre6lonych w umowie;
13) przedstawiania swoich opinii i uwag dotyczqcych organizacji procesu ksztalcenia.

2. Sluchacz ma obowiqzek:
1) przestrzegac zasad statutu Plac6wki;
2) przestrzega6 zapis6w zawartych w umowie o przeprowadzenie procesu ksztalcenia;
3) aktywnie i systematycznie uczestniczy6 w zajqciach edukacyjnych;
4) przystgpowa6 do obowiqzkowych zaliczeh;
5) okazywac szacunek innym sluchaczom i kadrze dydaktycznej, dba6 o kulturg osobistq;
6) szanowad mienie Plac6wki i naprawiae wyrzqdzone przez siebie szkody;
7) przestrzega6 przepis6w bhp podczas zajqc edukacyjnych i przerw;

8) w przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego dostarczyc za|wiadczenie lekarskie
zawierajqce otzeczenie o braku przeciwwskazan do podjqcia praktycznej nauki zawodu,
wydane zgodnie z przepisami w sprawie badafi lekarskich kandydat6w do szkol
ponadgimnazjalnych lub wy2szych, uczniow tych szk6l, studentow i uczestnik6w studiow
doktoranckich;
9) dbac o dobre imiq Plac6wki.

Rozdzial Xl
Dokumentacja ksztalcenia
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1. Plac6wka prowadzi dokumentacjq dla ka2dej formy prowadzonego ksztalcenia.
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2. Dokumentacja prowadzonego ksztalcenia obejmuje:
1)program nauczania;
2) dziennik zajqc;
3) ewidencjq wydanych za6wiad czeni
4) protokol z przeprowadzonego zaliczenia.

3. Ksztalcenie na kursie obywa siq na podstawie programu nauczania dopuszczonego do
uZytku pzez dyrektora Plac6wki.
4. Do dziennika zajqc wpisuje sig imiona i nazwiska sluchaczy, liczbg godzin z4ec, tematy
zalqc oraz odnotowuje siq obecno66 sluchaczy na zajgciach.
5. Z przeprowadzonego zaliczenia sporzqdza sig protok6l zawierajqcy:

1)nazwg kursu;
2) termin zaliczeniai
3) listq sluchaczy przystqpujqcych do zaliczenia;
4) informacjq o zaliczeniu wyraZonym slownie ,,zaliczony" lub ocenq wyra2onq stopniem;
5) podpis dyrektora Plac6wki lub osoby pzez niego upowa2nionej.

6. Plac6wka prowadzi ewidencjq wydanych zaSwiadczef, kt6ra zawiera:
1) imiq i nazwisko, adres zamieszkania otaz numer PESEL osoby, kt6rej wydano
za6wiadczenie, a w przypadku osoby, kt6ra nie posiada numeru PESEL - numer
doku mentu potwierdzajqcego to2samoS6;
2) datq wydania zaSwiadczenia;
3) numer zaSwiadczenia;
4) potwierdzenie odbioru za6wiadczenia.

Rozdzial Xll
Warunki przyjqcia sluchacza do Plac6wki

s25

1. Przyjqcia sluchaczy odbywajq sig na zasadzie wolnego naboru.
2. Wpisanie kandydata na listq uczestnik6w kursu odbywa siq na podstawie podpisanej

umowy o przeprowadzenie procesu ksztalcenia.
3. Podpisywana z kandydatem umowa o przeprowadzenie procesu ksztalcenia okreSla
w szczegolnoSci:

1 ) czas obowiqzywania umowy;
2) zasady odplatnoSci za kurs;
3) formy rozwiqzania umowy przed zakoficzeniem ksztalcenia.

4. Przed zawarciem umowy o przeprowadzenie procesu ksztalcenia, kandydat zostaje
zapoznany z warunkami organizacyjnymi kursu, zasadami odplatno6ci oraz moZliwo6ciq
rozwiqzania umowy.
5. O przyjgciu na kurs decyduje kolejnoS6 zgloszefi.
6. Dyrektor Plac6wki mo2e zastosowa6 dodatkowe kryteria przyjecia na dany kurs,
w szczegolnoSci rozmowe kwalifikacyjnq z kandydatem.
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7. W przypadku organizowania kursu na zlecenie Urzgdu Pracy lub podmiotu gospodarczego
wpis na listq uczestnik6w kursu odbywa siQ na podstawie pisemnego zgloszenia
zawierajqcego listq kandydat6w.

Rozdzial Xlll
Skre6lenia z listy sNuchaczy i tryb skladania skarg

s26

1. Dyrektor Plac6wki ma prawo skre6lic sluchacza z listy sluchaczy w przypadku
nieuiszczenia oplaty za kurs w ustalonym terminie, pomimo uprzedniego wezwania do zaplaty
i wyznaczenia ostatecznego terminu oplaty w caloSci lub pienvszej jej raty stosownie do
ustalef zawartych w ofercie szkoleniowq oraz przepisach wewnqtrznych, nie po2niq ni|
w terminie 14 dni liczqc od dnia otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w kursie.
2. Decyzjq o skreSleniu podejmuje dyrektor Plac6wki i pisemnie powiadamia o niej sluchacza,
3. Sluchacz ma prawo wnie56 odwolanie od decyzji o skre6leniu do Lubelskiego Kuratora
OSwiaty w formie pisemnej za po6rednictwem dyrektora Placowki w terminie 14 dni od
otrzymania zawiadomienia o skre6leniu.

s27

1. Tryb skladania skarg w przypadku naruszenia praw sluchacza:
1) sluchacz ma prawo wnie56 skargq w ciqgu 7 dni od daty zaj6cia zdarzenia
naruszajqcego jego prawa;

2) skargi sklada siq w formie pisemnej do dyrektora Plac6wki;
3) w przypadku trudnoSci w ustaleniu przedmiotu sprawy, dyrektor Plac6wki mo2e wezwai
sluchacza do zlolenia dodatkowych wyjaSniefi;
4) dyrektor Plac6wki rozpatrujq skargg w ciqgu 14 dni od dnia jej zgloszenia
zzaslrze2eniem, 2e w przypadku sprawy wymagajqcej postqpowania wyjaSniajqcego,
rozpatrzenie powinno nastqpi6 nie p62niej ni2 w ciqgu miesiqca od dnia zgloszenia skargi;
5) dyrektor Plac6wki pisemnie informuje sluchacza o sposobie zalatwienia skargi,
o podjqtych dzialaniach oraz o trybie odwolania siq od wydanej decyzji.
6) sluchacz ma prawo wnie56 odwolanie od wydanej decyzji do organu prowadzqcego
Plac6wkg w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o rozpalrzeniu skargi.

Rozdzial XIV
Finansowanie dzialalno6ci Plac6wki
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1. DzialalnoSd plac6wki finansowana jest z nastqpujqcych 2r6del:
1) oplat wnoszonych przez sluchaczy lub na ich rzecz za kursy i materialy dydaktyczne,
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2) dotacji osob fizycznych i prawnych, darowizn,
3) granty z funduszy europejskich,
4) inne zgodne z przepisami prawa.

2. Dokumentacja finansowa prowadzona jest zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

Rozdzial XV
Postanowienia koficowe

s2e

Statut nadaje iwszelkich w nim zmian dokonuje organ prowadzqcy plac6wkq.

s30

1. Placowka prowadzi i przechowuje dokumentacjg, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

2. Statut jest dostgpny w siedzibie i na stronie internetowej plac6wki wuru.wiliams.pl

s31

1, Placowka uzywa pieczqci podluznej o treSci Centrum Ksztalcenia Zawodowego WILIAMS
w Chelmie ,22-10 Chelm, Pl. dr. E. t-uczkowskiego 15.

2. Placowka moze uZywac pieczqtki okrqglej z napisem w otoku Centrum Ksztalcenia
Zawodowego WILIAMS w Chelmie.

s32

Placowka moZe by6 zamknigta decyzjq organu prowadzqcego.

s33

Statut wchodzi w 2ycie z dniem 04,..9..3,.........2021 r.

Podpisano..
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