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Statut Szkoty Policealnej WILIAMS w Chelmie

ROZDZIAT I

NAZWA ITYP SZKOI.Y

51

1. Nadaje siq statut niepublicznej szkole policealnej o nazwie: Szkola Policealna WILIAMS w Chelmie'

2. Adres szkoly: Plac dr. Edwarda tuczkowskiego L5, 22-LOO Chetm'

3. Szkola Policealna WILIAMS w Chetmie, zwana w dalszej czq6ci statutu,, Szkolq", jest niepublicznq

szkotq ponadpodstawowE - szkotq policealnq dla os6b posiadajqcych wyksztatcenie Srednie lub

wyksztatcenie Srednie bran2owe, o okresie nauczania nie dtu2szym ni2 2,5 roku.

4. Szkota ksztatci w zawodach okre5lonych w klasyfikacji zawod6w szkolnictwa zawodowego:

1) technik administracji - 4 semestry (symbol cyfrowy zawodu - 334306 ),

2) technik bezpieczeristwa i higieny pracy - 3 semestry (symbol cyfrowy zawodu - 325509),

3) technik uslug kosmetycznych - 4 semestry (symbol cyfrowy zawodu - 5142071,

4) opiekunka dzieciqca - 4 semestry (symbol cyfrowy zawodu - 325905).

5)asystent osoby niepelnosprawnej- 2 semestry (symbol cyfrowy zawodu -34t2OL).

5. Szkota prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie zawod6w, w kt6rych ksztatci, oraz

w zakresie innych zawod6w przypisanych do bran2, do kt6rych nale2q zawody, w kt6rych ksztalci

szkota.

6. Szkola ksztatci zgodnie z programem nauczania dla zawod6w uwzglqdniajqcym podstawq

programowE ksztalcenia w wy2ej wymienionych zawodach.

7. Nauka w Szkole prowadzona jest w formie zaocznej.

8. Czas trwania nauki w poszczeg6lnych zawodach jest zgodny z odrqbnymi przepisami.

ROZDZIAL tl

osoBA PROWADZACA

5z

1. Osobq prowadzqcq Szkotq jest:Wiliams Sp. z o.o. ul. Jarzqbinowa L0 e,22-t0O Pokr6wka

2. Organem sprawujqcym nadz6r pedagogiczny nad Szkolq jest: Lubelski Kurator O$wiaty.
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ROZDZIAL lll

CELE IZADANIA SZKOTY

s3

Gl6wnym celem Szkoly jest wszechstronne przygotowanie teoretyczne i praktyczne sluchaczy do

wykonywania zada6, a w szczeg6l noSci :

1) profesjonalnego i sumiennego wykonywania zawodu, w kt6rym sie ksztatci,

Z) komunikowania siq bezpoSredniego jak i wykorzystania r62norodnych Srodk6w technicznych,

3) wyszukiwania, przetwarzania i wykorzystywania informacji,

4) samodzielnego podejmowania decyzji, z poczuciem odpowiedzialnoSci za jej skutki,

5) dziatania tw6rczego opartego na samorozwoju,

6) korzystanie ze swoich praw i szanowanie praw innych ludzi,

7l pracy zespolowej,

v 8) dotrzymywania termin6w i norm jakoSciowych.

54

1. Szkola stawia sobie do realizacji nastqpujqce zadania:

1) przekazywanie wiedzy i umiejqtnoici z zakresu niezbqdnego do uzyskania wyksztatcenia

w wybranym zawodzie,

2)wpojenie sluchaczom zasad etyki zawodowej,

3) nabycie umiejqtnodci wykonywania zawodu w warunkach integracji europejskiej.

2. Przy realizacji zada6 okre6lonych w ust. 1 w Szkole przestrzegane sq nastqpujqce zasady:

. 1) zapewnienia sluchaczom -pelnego rozwoju umysfowego, moralno - emocjonalnego i fizycznego

zgodnie z ich potrzebami i moiliwoSciami psychofizycznymi w warunkach poszanowania godno(ci

osobistej oraz wolno(ci Swiatopoglqdowej i wyznaniowej,

2) zapewnienie stuchaczom opieki pedagogicznej oraz pelnego bezpieczehstwa w Szkole iw czasie* 
zajqi organizowanych przez SzkotQ,

3) umo2liwienie stuchaczom rozwoju ich talent6w izainteresowa6 poznawczych, spotecznych.

ss

Szkola realizuje swoje zadania poprzez:

1) dob6r wykwalifikowanej kadry nauczycieli,

2l wsp6tpracq z organem nadzoru pedagogicznego,

3) wsp6tprace z osobq prowadzqcym iorganamiSzkoly,

4l urzqdami pracy, zakladami Pracy,

5) Centralnq Komisjq Egzaminacyjnq w Warszawie i Okrqgowq Komisjq Egzaminacyjnq

w Krakowie

4
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ROZDZIAT IV

ORGANY SZKOTY

56

Organami Szkoly sq:

1) Dyrektor,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Samorzqd SluchaczY.

57

1. Dyrektor kieruje dzialalnoSciq pedagogicznq i administracyjnq Szkoty oraz reprezentuje organ

prowadzqcy wobec zatrudnionych w Szkole pracownik6w pedagogicznych, pracownik6w

ad m i nistracyj no - obstugowych oraz sluchaczy.

2. Dyrektor w zakresie dziatalnoSci pedagogicznej Szkoly jest odpowiedzialny za:

v 1) przyjmowania stuchaczy,

2l zawierania um6w ze sluchaczami dotyczqcych ksztalcenia w Szkole,

3) podejmowanie decyzji o skre$leniu z listy slucha czy,na podstawie uchwaty rady pedagogicznei,

4l zawieranie um6w z pracownikami pedagogicznymi,

5) kontrolq obowiqzk6w i praw pracownik6w pedagogicznych okreSlonych w niniejszym statucie,

6) zatwierdzanie program6w nauczania po zasiqgniqciu opinii rady pedagogicznej,

7l realizacjq zadart zgodnie z uchwatami rady pedagogicznej, podjqtymi w ramach ich

kom petencji stanowiqcYch,

8) wstrzymanie wykonania uchwat, podjetych w ramach kompetencji stanowiqcych rady

pedagogicznej, niezgodnych z przepisami prawa oraz zawiadomienie o wstrzymaniu

wykonania uchwaly organu prowadzqcego Szkolq i organu nadzoru pedagogicznego,

9) zapewnienie bezpieczedstwa pracy i nauki,

10) wsp6tpracQ z samorzqdem sluchaczy jeSli zostal utworzony,

11) wtaSciwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie

z obowiqzujqcymi przepisami oraz wydawanie sluchaczom dokument6w zgodnych

z posiadanq przez Szkolq dokumentacjq.

3. Dyrektor w zakresie dzialalnoSci administracyjnej jest odpowiedzialny za:

1) sprawowanie bie2qcego nadzoru nad dziatalnoSciq administracyjno - gospodarczq Szkoty,

2):'Ti"#l'";::T;'.".ffi 
:1[",f ':]l;:T";':"'ffi,ffI',il'::#x:ffi i',:",:.IJltr

prowadzqcym,

3) zapewnienie wtadciwego stanu bezpieczefistwa i higieny pracy zgodnie z odpowiednimi

przepisami,

4') zapewnienie Srodk6w dydaktycznych i innego wyposa2enia Szkoly,

5) administrowanie majqtkiem Szkoty,

6) organizowanie pracy sekretariatu,

7l dysponowanie Srodkami przyznanymi zgodnie z zaleceniami organu prowadzqcego.

4. Dyrektor Szkoly ma Prawo :

1) wydawania poleced stuibowych wszystkim pracownikom Szkoly,
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2l zatrudniania i zwalnia nauczycieli i pracownik6w niepedagogicznych,

3) przyznawania nagr6d oraz wymierzania kar porzqdkowych nauczycielom i innym pracownikom

Szkoly zgodnie z Kodeksem Pracy, Regulaminem Pracy i Regulaminem Wynagradzania,

4l oceny pracy nauczycieli ( na wniosek nauczyciela) i innych pracownik6w,

5) wytyczania kierunk6w rozwoju Szkoly.

5. Dyrektor Szkoly wykonuje tak2e inne zadania wynikajqce z przepis6w szczeg6lnych.

58

1. Osoba prowadzqca szkotq mo2e stworzy6 stanowisko wicedyrektora do spraw dydaktycznych.

2. Zakr es obowiqzk6w wicedyrektora do spraw dyda ktycznych :

1) nadzoruje prace nauczycieli w zakresie:

a) opracowywania program6w nauczania,

b) realizacji tre6ci podstawy programowej,

\v. c) rytmiczno5ci oceniania stuchaczy,

2)sprawuje nadzor pedagogiczny w Szkole oraz przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziei ni2 dwa

razy w roku szkolnym, o96lne wnioski wynikajqce ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

i informacji o dziatalnoici Szkoly,

3) nadzoruje organizacjq zajq6 edukacyjnych w ramach ksztalcenia zawodowego,

4) jest opiekunem praktyk zawodowych sluchaczy.

se

1. W szkole dziala Rada Pedagogiczna, kt6ra jest kolegialnym organem Szkoly w zakresie jej

statutowych zadad dotyczqcych ksztatcenia, wychowania i opieki.

2. W sklad rady pedagogicznej wchodzq wszyscy pracownicy pedagogiczni pracujqcy w Szkole.

3. Przewodniczqcym rady pedagogicznej jest dyrektor Szkoly.

4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej sq organizowane przed rozpoczqciem roku szkolnego,
v' w kaidym semestrze w zwiqzku z zatwierdzeniem wynik6w klasyfikowania i promowania sluchaczy, po

zakodczeniu rocznych zajq6 szkolnych oraz w miarq bie2qcych potrzeb

5. Zebrania mogq by6 organizowane:

1) na wniosek organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny,

2) z inicjatywy przewodniczEcego,

3) z inicjatywy osoby prowadzqcej Szkoiq,

4l z inicjatywy co najmniej U3 cztonk6w rady pedagogicznej.

6. W zebraniach rady pedagogicznej mogq brai udziat z glosem doradczym osoby zapraszane przez

przewodniczEcego za zgodq lub na wniosek rady.

7. Przewodniczqcy prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny

za zawiadomienie wszystkich jej czlonk6w o terminie i porzqdku zebrania.

8. Do kompetencji stanowiqcych rady pedagogicznej nale2y:
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1) podejmowanie uchwat w sprawie zatwierdzenia wynik6w klasyfikacji i promocji sluchaczy

w danym semestrze,

2l podejmowanie uchwal w sprawie skre6lenia z listy sluchaczy,

3) podejmowanie uchwal o dopuszczenie sluchaczy do egzamin6w w terminie dodatkowym,

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoty,

5) podejmowanie uchwat w sprawie innowacji i eksperyment6w pedagogicznych w szkole,

6) wyb6r dw6ch przedmiot6w zawodowych podstawowych dla zawodu, kt6re sluchacze sE

zobowiqzani zdawai w ka2dym semestrze w formie pisemnej,

7) ustalanie sposobu wykorzystania wynik6w nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego

nad szkofq lub plac6wkEprzez organ sprawujqcy nadz6r pedagogiczny, w celu doskonalenia
' pracy szkoly lub plac6wki.

9. Do kompetencji opiniujqcych rady pedagogicznej nale2y:

1) opiniowanie organizacji pracy Szkoly, w tym rozklad zajqi.

2l opiniowanie dopuszczenia do uiytku w Szkole zaproponowanego przez nauczyciela zesp6t

nauczycieli programu nauczania.

1.0. Uchwaly rady pedagogicznej sq podejmowane zwyklq wiqkszoSciq glos6w w obecnoici co najmniej

polowy jejcztonk6w.

11. Zebrania rady pedagogicznej sq protokotowane pismem komputerowym i spinane w ksiege

protokol6w.

12. Wszyscy uczestnicy posiedzeri rady pedagogicznej zobowiqzani sq do zachowania tajemnicy

i nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej'

13. Szczeg6lowe zasady pracy Rady Pedagogicznej Szkoly okreSla Regulamin Pracy Rady Pedagogicznej

stanowiqcy odrqbny dokument wewnqtrzszkolny.

s10

t.stuchacze majq prawo tworzyi Samorzqd Sfuchaczy.

2. Samorzqd Stuchaczy tworzA wszyscy sluchacze Szkoty.

3, Rada Samorzqdu Sluchaczy zostaje utworzona na wniosek sluchaczy.

4. Samorzqd poprzez sw6j organ - Radq Samorzqdu Stuchaczy - mo2e przedstawii Radzie

Pedagogicznej Szkoly otaz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoty,

a w szczeg6lnoSci dotyczqcych realizacji podstawowych praw sluchaczy, takich jak:

1) prawo do zapoznania siq z programem nauczania, z jego tre6ciA, celami i stawianymi

wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postqp6w w nauce,

3) prawo do organizacji 2ycia szkolnego, umo2liwiajqce zachowanie wtaSciwych proporcji miqdzy

wysilkiem szkolnym a moiliwo6ciq rozwijania i zaspokajania wiasnych zainteresowa6,

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5) prawo organizowania dziatalno5ci kulturalnej, o5wiatowej, sportowej oraz rozrywkowej

zgodnie z wlasnymi potrzebami i mo2liwo6ciami organizacyjnymi, w porozumieniu

z dyrektorem,
5) prawo wyboru nauczyciela pelniqcego rolq opiekuna samorzqdu,
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5, Zasady wybierania i dziatania organ6w Samorzadu Sluchaczy, jej zakres uprawniefi i zasady

wsp6lpracy z innymi organami Szkoly okreila Regulamin Samorzqdu Stuchaczy stanowiqcy odrqbny

dokument wewnqtrzszkol nY.

6. Regulamin Samorzqdu Sluchaczy nie mo2e byi sprzeczny ze statutem Szkoly'

7. W przypadku nieutworzenia Rady Samorzqdu Sluchaczy, co roku ka2dy semestr wybiera po 3

przedstawicieli/sluchaczy danego semestru, kt6rzy tworzq Radq Semestralnq Samorzqdu Sluchaczy.

8. Rada Semestralna Samorzqdu Stuchaczy danego semestru reprezentuje interesy grupy w kontaktach

z Dyrektorem szkoty.

ROZDZIATV

ORGANIZACJA SZKOTY

s11

L, Organizacjq zajqi edukacyjnych okre6la:

1) zarzqdzenie Dyrektora Szkoty o termiach rozpoczynania i kodczenia zaiq(,, okre6la terminy

wystawiana ocen, terminy rad pedagogicznych,

Zl rozktad zajqi ustalony przez dyrektora szkoty na podstawie szkolnego planu nauczania

z uwzglqdnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy,

3) przydziatczynno6ci nauczycielom.

Z. Zarzqdzenie jest podawane do wiadomoSci nauczycieli na plenarnym posiedzeniu rady

pedagogicznej kof czqcych semestr.

. 3.Terminy rozpoczynania i zakoficzenia zajqi dydaktyczno - wychowawczych okre6la siq na podstawie

rozporzqdzenia Ministra Edukacji w sprawie organizacji roku szkolnego:

1) semestr zimowy rozpoczyna siq w pierwszym powszednim dniu wrzeinia, a koiczy w ostatni

piqtek stycznia,v 2) semestr letni rozpoczyna siq w pierwszym powszednim dniu lutego, a kofczy w najbli2szy

piqtek po dniu 20 czerwca.

512

L. System ksztatcenia oparty jest na konsultacjach indywidualnych i zbiorowych oraz konferencjach

i nstru kta 2owych.

2. Konsultacje zbiorowe ze sluchaczami odbywajq sie we wszystkich semestrach zwykle co dwa

tygodnie przez dwa dni, w soboty niedziele, wedtug ustalonego rozkladu zajqi.

3. Organizuje siq dla sluchaczy dwie konferencje instrukta2owe w czasie jednego semestru: pierwszq

wprowadzajqcq do pracy w semestrze i drugq przedegzaminacyjnq.

4. Dopuszcza siq mo2liwo56 organizacji konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogolnej liczby

godzin zajqi w danym semestrze w dowolnie wybranych dniach tygodnia.
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5. Organizuje siq zajqcia dodatkowe dla sluchaczy przygotowujqce do egzaminu z kwalifikacji

i wspierajqce w wyr6wnywaniu brak6w wiedzy sluchaczy - w miarq posiadanych Srodk6w przez osobq

prowadzqcq.

s13

Szkola kieruje samodzielnq naukq stuchaczy, utatwiajqc im osiqganie jak najlepszych wynik6w pruezi

1) zapoznanie sluchaczy z programem nauczania,

2l udzielanie pomocy w zaopatrzeniu sluchaczy w podrqczniki, poradniki, komentarze

dYczne i inne materialy.

514

1. podstawowq jednostkq organizacyjnq Szkoty jest oddzial zto2ony ze sluchaczy, realizujqcych zajqcia

edukacyjne okreSlone szkolnym planem nauczania.

2. Oddziat moina dzielii na grupy na zajqciach, dla kt6rych:

v 1) z tre6ci programu nauczania wynika koniecznoS6 prowadzenia dwiczefi, gdzie liczebno6d grupy

zale2y od iloSci stanowisk do 6wiczed okre6lonych w podstawie programowej,

Zl liczba stanowisk do (wiczed lub zajei komputerowych jest mniejsza od liczebnoScigrupy.

3. Liczebno$6 grupy na (wiczeniach i zajqciach praktycznych musi byi tak ustalona, by wykonywanie

zadaibqdipokaz6w stwarzata mo2liwodi aktywnego udziatu sluchaczy w zajqciach, zachowanie zasad

bhp oraz wymog6w okreSlonych w podstawie programowej ksztalcenia w zawodach.

s1s

1. Godzina zajqi, konsultacji zbiorowych i indywidualnych oraz konferencji instrukta2owych trwa 45

minut.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siq prowadzenie zajq6 edukacyjnych w czasie 90 minut,
' 

zachowujqc o96lny czas zajei ustalony w rozkladzie zajqi.

516

Szkola prowadzi dokumentacjq przebiegu nauczania okre6lonq dla szk6l publicznych przez Ministra
-- EdukacjiNarodowej.

s17

1. Szkola wydaje sluchaczom Swiadectwa i legitymacje szkolne na drukach wedlug wzor6w

okre6lonych przez ministra wla6ciwego ds. oSwiaty.

2. Szkota na wniosek stuchaczy mo2e wydawai zaSwiadczenia.

3. Dokumenty, o kt6rych mowa w ust. 1, 2 wydaje siq i wypelnia na podstawie dokumentacji przebiegu

na ucza nia prowadzone i przez Szkolq.

4. Swiadectwa i legitymacje szkolne sq wydawane przez Szkolq nieodplatnie.

s18

1. po ukoficzeniu nauki w danym semestrze sluchacz otrzymuje informacjq o promowaniu bqd2 nie

na semestr programowo wyiszy lub ukofczeniu Szkoly.
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2. Po ukodczeniu Szkoty stuchacz otrzymuje Swiadectwo ukoiczenia Szkoly.

3. Sluchacz , aby otrzymai Swiadectwo ukodczenia szkoly, zobowiqzany jest przystqpii do egzaminu

zawodowego przeprowadzanego przez okrqgowe komisje egzaminacyjne.

519

Sluchacz przyjqty do Szkoty otrzymuje legitymacjq szkolnq. Wa2no6i legitymacji potwierdza siq

w kolejnym semestrze przez umieszczenie daty wa2noSci i pieczqci urzqdowej Szkoly.

520

1, W przypadku utraty oryginatu Swiadectwa, absolwent moie wystqpii do Szkoty z pisemnym

wnioskiem o wydanie duplikatu Swiadectwa.

2. Szkola sporzqdza duplikat Swiadectwa na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie

z obowiazujqcymi przepisami prawa o6wiatowego i wydaje je absolwentowi, kt6ry potwierdza jego

odbi6r.

s21

1. Do realizacji cel6w statutowych Szkoly dyrektor zapewnia:

1) sale lekcyjne,

2) pracownie zawodowe,

3) pomieszczenia administracyjno - gospodarcze.

2. Baza lokalowa Szkoly zapewnia sluchaczom bezpieczne i higieniczne warunki nauki zgodnie

z odrqbnymi przepisami.

3. W Szkole przestrzega siq zasad bezpieczedstwa i higieny zgodnie z przepisami okre6lonymi

w przepisach ministra wtaSciwego do spraw o5wiaty.

ROZDZIAI V!

ORGAN IZACJA PRAKTYK ZAWODOWYCH

522

l. Sluchacz ma obowiqzek odbycia praktyki zawodowej w wymiarze okreSlonym w podstawie

programowej dla danego zawodu.

1. Celem praktyki zawodowej jest umoiliwienie sluchaczom zastosowania i poglqbienia zdobytej

wiedzy i umiejqtno6ciw rzeczywistych warunkach pracy.

2. Praktyka zawodowa realizowana jest w r62nych podmiotach gospodarczych i instytucjach

w zale2noici od kierunku ksztatcenia,

3. Terminy praktyk ustala corocznie kierownik szkolenia praktycznego'

4. praktyka zawodowa realizowana jest w oparciu o umowe zawartq miqdzy Szkofq, a zakfadem pracy,

jej organizatorem mo2e byi tak2e Szkota.

10
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5. Zakres wiadomo(ci i umiejqtno6ci nabywanych przez sluchaczy na praktykach zawodowych okre6la

program nauczania dla danego zawodu dopuszczony do u2ytku w Szkole przez dyrektora Szkoly.

Wymiar praktyki zawodowej i czas jej trwania okre6la program nauczania dla zawodu oraz szkolny

zestaw plan6w nauczania z uwzglqdnieniem klas i semestr6w, kt6rych dotyczy,

6. Szkola sprawuje kierownictwo dydaktyczne nad praktykq zawodowq poptzez kierownika szkolenia

praktycznego i ma prawo przeprowadzai kontrolq praktyk.

l!. Zadania kierownika szkolenia praktycznego oraz opiekuna semestru.

i, Zadania organizacji praktyk zawodowych oraz prowadzenia dokumentacji dotyczqcej jej realizacji

prowadzone sq przez kierownika szkolenia praktycznego, wychowawc6w klas i opiekun6w semestr6w,

2, Do zadari kierownika szkolenia praktycznego naleiy w szczeg6lnoSci:

1) poinformowanie uczni6w o typie jednostki gospodarczej, w kt6rej powinni odbyi praktykq

zawodowq,

2l om6wienie tematyki obowiqzujqcej stuchacza na praktyce (programu praktyki),

3) pomoc w doborze miejsca praktyki zawodowej,

4) rozwiqzywanie problem6w zglaszanych przez zaktadowych opiekun6w praktyk,

5) sporzqdzanie um6w o praktykq zawodowq z zakladami pracy.

3. Opiekun praktyk gromadzi zadwiadczenia o odbyciu praktyk przez stuchaczy i sporzqdza wykaz na

posiedzenie klasyfikacyjnej rady pedagogicznej (ocena proponowana przez zakfadowego opiekuna

praktyk, opinii o praktykancie).

4. Ocena z praktyki zawodowej wpisywana jest do arkusza ocen ucznia.

5. Sluchacz, kt6ry z powodu usprawiedliwionej nieobecnoSci nie odbyl praktykiw ustalonym terminie,

zobowiqzany jest do jej uzupetnienia podczas ferii, wakacji lub w innym terminie uzgodnionym

z kierownikiem szkolenia praktycznego i zakiadem pracy.

lll. Zwolnienia z odbywania praktyk zawodowych.

1, Dyrektor Szkoty zwalnia sluchacza z obowiqzku odbycia praktycznej nauki zawodu jeSli sluchacz

przedlo2y:

1) uzyskane przed rozpoczqciem nauki w Szkole, Swiadectwo lub dyplom uzyskania tytutu

zawodowego wydane po zdaniu egzaminu z kwalifikacji, Swiadectwo czeladnicze lub dyplom

mistrzowski,

Zl zaSwiadczenie wydane przez pracodawcq, potwierdzajEce przepracowanie w zawodzie,

w kt6rym siq ksztatci, okresu co najmniej r6wnego okresowi ksztatcenia przewidzianego dla

danego zawodu.

2. W przypadku zwolnienia sluchacza z obowiqzku odbywania praktyk w caloSci lub czqSci

w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje siq odpowiednio: zwolniony/na o odbywania praktycznej

nauki zawodu oraz podstawq prawnE zwolnienia.

tt
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ROZDZIAIVII

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

523

1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ)jest pozaszkolnq formq ksztatcenia ustawicznego.

2. Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony wedtug programu nauczania uwzglqdniajEcego

podstawq programowq ksztatcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji.

3. Sluchacze kwalifikacyjnych kurs6w zawodowych realizujq zajqcia edukacyjne zgodnie z programem

nauczania i harmonogramem opracowanym odrqbnie dla ka2dego kursu'

4. Grupa stuchaczy oraz uczestnik6w kursu tworzona jest wedlug kolejno6ci zgloszei podczas trwania

naboru.

5. Ukodczenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umo2liwia przystqpienie do egzaminu

potwierdzajEcego kwalifikacjq w zawodzie, przeprowadzanego przez Okrqgowq Komisjq

\<-' Egzaminacyjnq.

6. Szczeg6towe informacje dotyczqce KKZ zostaly zawarte w Regulaminie Organizacji i Prowadzenia

Kwalifikacyjnych Kurs6w Zawodowych.

ROZDZlAtVlll

PRAWA I OBOWIAZKI PRACOWNIKoW SZKOTY

524

W Szkole pracujq pracownicy pedagogiczni i administracyjno - obstugowi.

52s

Pracownicy pedagogiczni Szkoty posiadajq kwalifikacje okreSlone przez Ministra Edukacji Narodowej

dla nauczycieli szk6l publicznych.

526

prawa i obowiqzki pracownik6w administracyjno - obstugowych okre6lajq indywidualne zakresy

czynnoSci opracowane przez dyrektora w konsultacji z osobq prowadzqcq szkolq.

527

1. Do podstawowych obowiqzk6w pracownik6w pedagogicznych nale2y:

1) odpowiedzialnoii za iycie, zdrowie i bezpieczedstwo stuchaczy,

2l poszanowanie godnoSci osobistej sluchaczy,

3) bezstronnoSi i obiektywizm w ocenie sluchaczy oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich

stuchaczy,

4') wspieranie rozwoju psychofizycznego stuchaczy, ich zdolnoSci oraz zainteresowa6,

5) prowadzenie pracy dydaktycznejzgodnie z obowiqzujqcym w Szkole programem,

6) odpowiedzialnoSi za jakoSi i wyniki pracy dydaktycznej,

7l dbato6i o pomoce dydaktyczne i sprzqt szkolny,
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8) przestrzeganie dyscypliny pracy,

9) doskonalenie umiejqtnoSci dydaktycznych i podnoszeniu wiedzy merytorycznej.

2. Podstawowe prawa pracownik6w pedagogicznych:

1) autonomia w doborze stosowanych metod nauczania spoSr6d uznanych przez wsp6tczesne

nauki pedagogiczne,

2l otrzymanie wynagrodzenia po zakoiczeniu realizacji procesu dydaktycznego, zgodnie

zzawartq umowA,

3) wlaSciwie zorganizowane warunki pracy dydaktycznej,

4\ swoboda wyraiania mydli i przekona6 bez naruszania dobra innych os6b,
' 5) skladanie osobom prowadzqcym Szkolq propozycji zmian w programie danego przedmiotu

w formie pisemnej za po6rednictwem dyrektora Szkoly,

6) gtosowanie na posiedzeniach rady pedagogicznej w sprawach le2qcych w kompetencjach rady

pedagogicznej,

7) korzystanie z pomocy dydaktycznych bqdqcych w posiadaniu Szkoly,

8) korzystanie w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora Szkoly'

528

1. W zwiqzku z prowadzonq pracq dydaktycznq oraz w ramach zawartej umowy pracownik

pedagogiczny jest w szczeg6lno6ci zobowiqzany do:

1) przeprowadzenia zajqi w liczbie okredlonej w zawartej z nim umowie oraz zgodnie z rozktadem

zajqc,

2) stawienia siq w Szkole co najmniej na 10 minut przed planowanymi zajqciami,

3) przestrzegania okre(lonych w rozkladzie zajqi przerw miqdzylekcyjnych,

4) uzgadniania z dyrektorem Szkoty co najmniej na tydzief przed planowanym terminem zajqi

wszelkich zmian w godzinach prowadzenia zaiqcz danego przedmiotu,

5) kontaktowania siq z sekretariatem osobi(cie przynajmniej co dwa tygodnie orazkaldorazowo

na wezwanie dyrektora Szkoty, je2eli zajqcia sq prowadzone poza siedzibq szkoly,

6) wypetniania na bie2qco obowiqzujqcej dokumentacji przebiegu nauczania, a w szczeg6lno6ci

dzien n i k6w lekcyj nych oraz protokol6w egza m i na cyj nych,

7) przygotowywania temat6w sprawdzian6w (innych form okre6lenia wiedzy i umiejqtno6ci),

temat6w zadad egzaminacyjnych oraz sprawdzania i oceny prac, (w tym w szczeg6lnoSci prac

kontrolnych i egzaminacyinych)w uzgodnionym z dyrektorem terminie,

8) przedlo2enia do zatwierdzenia dyrektorowiszkoly zestaw6w zadan egzaminacyjnych,

g) opracowanie programu nauczania, korzystanie z gotowych program6w jak i dokonywanie

modyfikacji programu KOWEZIU, czy ORE,

10) informowania sluchaczy o wymaganiach edukacyjnych niezbqdnych do uzyskania

poszczeg6lnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiqzkowych zajqi edukacyjnych

i zapisania tego instruktaiu w dzienniku lekcyjnym w swoim przedmiocie,

L1) oceniania sluchaczy zgodnie z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania,

12) poddania siq nadzorowi pedagogicznemu ze strony dyrektora szkoty,

13) uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej,

14) wsp6tpracy z opiekunami semestr6w,

15) zapoznawania siq na bie2qco z informacjami na tablicy ogtoszeri Szkoty,

16) w uzasadnionych wyjqtkowych przypadkach, je2eli pracownik pedagogiczny nie mo2e odbyd

zajqi w danym dniu, zobowiqzany jest powiadomi6 o tym fakcie dyrektora szkoiy co najmniej
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na 48 godzin przed przewidywanymi zajqciami lub najwcze6niej jak to mo2liwe. Odwolane

zajqcia muszE zostai zrealizowane w dodatkowym terminie'

s2s

!. Za przeprowadzenie zajqi pracownikowi pedagogicznemu przysluguje wynagrodzenie zgodne ze

stawkq godzinowq ustalonq w zawartej z nim umowie

2. pracownik pedagogiczny zobowiqzany jest do przeprowadzania w miarq potrzeby dodatkowych

konsultacji, egzamin6w poprawkowych lub w terminie dodatkowym w terminach ustalonych wsp6lnie

z dyrektorem Szkoly.

3. W uzasadnionych przypadkach - jeieli wykracza to poza standardowy zakres czynnoSci

pracownikowi pedagogicznemu mo2e przyslugiwai dodatkowe wynagrodzenie zwiqzane

z dodatkowymi czynnoSciami. Kaidorazowo musi byi ono ustalane z dyrektorem Szkoly.

530

W zwiqzku z prowadzeniem zajqi w szkole, prowadzonejprzez osobq prowadzqcq okre6lonq w 5 2

niniejszego statutu, pracownik pedagogiczny:

1) ma obowiqzek dochowania tajemnicy stu2bowej, a w szczeg6lnoSci zagadnied dotyczqcych

modelu organizacyjnego Szkoty, danych osobowych sluchaczy oraz materiat6w dydaktycznych

dosta rczony ch przez Szkolq,

2l nie mo2e na terenie Szkoly lub poza niq w zwiqzku z prowadzonymi zajqciami prowadzii dziala6

na rzecz podmiot6w konkurencyjnych wobec Szkoly oraz dzialan, kt6re w jakikolwiek spos6b

mogq stanowi6 zagro2enie dla interesu Szkoly.

s31

1. Dyrektor Szkoty ka2dorazowo wyznacza opiekuna semestru,

2, Opiekun semestru jest w szczeg6lnoSci odpowiedzialny za:

1) wsp6tpracq ze stuchaczami oraz innymi pracownikami pedagogicznymi uczqcymi na danym

semestrze,

2) analizq wynik6w pracy dydaktycznej i doskonalenia jej pod kqtem indywidualnych moiliwoSci

stuchaczy,

3) informowanie sluchaczy o przepisach niniejszego statutu oraz- na poczqtku ka2dego semestru

- o zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania.

3. Opiekun sprawuje opiekq nad sluchaczami, miqdzy innymi:

1) tworzy warunki wspomagajqce rozw6j stuchacza, w wymiarze intelektualnym, psychicznym,

spolecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i etycznym,

2) inspiruje i wspomaga dzialania zespolowe sluchaczy, ksztattuje umiejqtno6ci sluchania innych

i rozumienia ich Poglqd6w,
3) rozwiqzuje konflikty w zespole sluchaczy, pomiqdzy stuchaczami a innymi czlonkami

spotecznodci szkol nej,

4l wsp6lpracuje z nauczycielami uczqcymi w oddziale, koordynuje ich dzialania.

1.4
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s32

Nieprzestrzeganie postanowied niniejszego statutu moie spowodowai przerwanie wsp6lpracy Szkoty

z pracownikiem pedagogicznYm.

ROZDZIAI lX

PRAWA I OBOWIAZKI STUCHACZY

s33

t. Sluchacz ma prawo do zdobywania wiedzy, rozwijania umiejqtno5ci i zainteresowa6

z poszanowaniem zasad godnoSci i tolerancji ludzkiej.

2. W szczeg6lnoSci stuchacz ma prawo do:

1) 2yczliwego i podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym,

2l zapoznania sie ze statutem Szkoty oraz obowiqzujqcymi regulaminami,

3) zapoznania siq z realizowanym w Szkole programem nauczania oraz stawianymi wymaganiami,

4\ procesu ksztaicenia zorganizowanego zgodnie z zasadami pracy umystowej,

5) warunk6w w Szkole zapewniajqcych bezpieczeistwo stuchaczy,

6) swobody wyra2ania my(li i przekonafi dotyczqcych wszystkich dziedzin 2ycia Szkoly,

7l rozwijania zainteresowa6, zdolnodci i talentu w ramach procesu edukacyjnego i zajqi

pozalekcyjnych organizowanych zgodnie z mo2liwo$ciami bazowymi, kadrowymi

i finansowymi Szkoty,

S) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej, umotywowanej i systematycznej oceny swojej pracy oraz

r62norodnych sposob6w kontroli postqp6w w nauce okre5lonych w zasadach oceniania,

klasyfi kowa nia promowania,
' 9) pomocy w przypadku trudno(ci w nauce poprzez dodatkowe indywidualne konsultacje

z pracownikami pedagogicznymi na odrqbnie ustalonych zasadach finansowych,

10) korzystania z pomieszczed szkolnych, Srodk6w dydaktycznych, sprzqtu, ksiqgozbioru podczas

zajqi edukacyjnych i pozalekcyjnych,

11) wplywania na iycie Szkoly poprzez dzialalno6i samorzqdu sluchaczy.

s34

Sluchacz ma obowiqzek przestrzegania postanowied zawartych w statucie Szkoty, a w szczeg6lno6ci:

1) systematycznie i aktywnie uczestniczyi w zajqciach edukacyjnych, przygotowywa6 siq do nich

oraz wlaSciwie zachowywai w ich trakcie,

2l w ciqgu 14 dni usprawiedliwii ka2dorazowq nieobecnoSi poprzez przedstawienie zaiwiadczed

lekarskich lub innych dokument6w wiarygodnych oraz uzupelniai spowodowane

nieobecno6ciq braki w opanowaniu materialu nauczania,

3) aktywnie uczestniczyi w 2yciu Szkoly,

4) przestrzegai o96lnie przyjqtych zasad kultury wsp6t2ycia w odniesieniu do koleg6w i kole2anek

oraz pracowni k6w Szkoly,

5) swoim zachowaniem nie naralai wlasnego 2ycia i zdrowia oraz innych os6b na

niebezpieczedstwo, dbai o higienq osobistq i schludny wyglqd,

15
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6) szanowad wlasno$i szkolnq, osobistq, dbai o tad, porzqdek w miejscu nauki, naprawia6 bqdi

rekompensowai wyrzqdzone szkodY,

7\ godnie reprezentowai Szkotq,

8) podporzqdkowai siq zarzqdzeniom dyrektora, rady pedagogicznej, rady samorzqdu sluchaczy,

9) regularnie wnosii oplaty za naukq, jeSli taka zostanie ustanowiona,

10) nie ujawniania spraw dotyczqcych organizacji Szkoly szkolom o charakterze konkurencyjnym.

s3s

!.Zawyroiniajqce postqpy w nauce i aktywny udzial w iyciu Szkoty, stuchacz ma prawo do nagr6d

przyznawanych przez dyrektora Szkoty i radq pedagogicznq w postaci:

1) pochwaly opiekuna BruPY,

2l pochwaly dyrektora SzkotY,

3) nagrody rzeczowej.

2. Dyrektor Szkoly, rada pedagogiczna i samorzqd stuchaczy w porozumieniu z osobq prowadzqcq

mogq ustalii dodatkowe warunki przyznawania nagr6d'

3, Za nieprzestrzeganie niniejszego statutu Szkoty stuchacz mo2e by ukarany:

1) indywidualnym upomnieniem opiekuna semestru wpisanym do dziennika,

2) upomnieniem lub naganq dyrektora Szkoty,

3) skre6leniem z listy stuchaczY,

4. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach: uwarunkowanych bardzo trudnq sytuacjq rodzinnq

sluchacza, w nagrodq za szczeg6lne osiqgniqcia stuchacza w Szkole i poza Szkolq, Dyrektor Szkoty

mo2e wnioskowai do osoby prowadzqcej o obni2enie wysokoSci czesnego sluchacza.

ROZDZIAI X

ZASADY OCENTANIA, KLASYFIKOWANIA ! PROMOWANIA STUCHACZY

POSTANOWIENIA OG6LNE

536

Szkola stosuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania stuchaczy zgodnie z przepisami

okreSlonymi dla szk6t publicznych przez ministra wtaSciwego ds. oSwiaty.

537

Oceny klasyfikacyjne ustala siq po ka2dym semestrze i stanowiq one podstawq do promowania

sluchacza na semestr programowo wy2szy lub ukofczenia przez niego Szkoty.

s38

1. Ocenianie wewnEtrzszkolne osiqgniqi edukacyjnych polega na:

1) rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postqp6w w opanowaniu przez sluchacza

wiadomojci i umiejqtno6ci w stosunku do wymagad edukacyjnych wynikajqcych z tredci

programowych,
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2) formutowaniu oceny.

2. Ocenianie wewnatrzszkolne ma na celu:

1) poinformowanie sluchacza o poziomie jego osiqgniqi edukacyjnych i postqpach w tym

za kresie,

2l pomoc sluchaczowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3) motywowanie sluchacza do dalszej pracy,

4) umo2liwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznej.

3. Ocenianie wewnEtrzszkolne obejmuje:

' 1) formulowanie przez nauczycieli wymagaf edukacyjnych oraz informowanie o nich sluchaczy,

2) ocenianie bieiqce,

3) ocene z prac pisemnych,

4l przeprowadzenie egzamin6w semestralnych,

5) przeprowadzenie egzamin6w poprawkowych oraz egzamin6w w dodatkowym terminie.

v 539

7. Nauczyciele na poczqtku ka2dego semestru sE zobowiqzani do informowania sluchaczy

o wymaganiach edukacyjnych niezbqdnych do otrzymania przez sluchaczy poszczeg6lnych

semestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajq( edukacyjnych wynikajqcych z realizowanego przez siebie

programu nauczania oraz sposobu sprawdzania osiqgniqi edukacyjnych sluchaczy.

2. Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiqgniqi, o kt6rych mowa w ust. 1, powinny byi

okreSlone przez nauczycieli na pierwszych zajqciach edukacyjnych w semestrze.

3. Wymagania edukacyjne, o kt6rych mowa w ust. 1, nie mogq byi sprzeczne z niniejszym

dokumentem.

4. Dyrektor Szkoly oraz nauczyciele uczEcy poszczeg6lnych przedmiot6w sq zobowiqzani
' poinformowa6 sluchaczy o zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania na poczqtku kaidego

roku szkolnego.

540

1. Oceny ustala siq wedtug skali zawartej w poni2szej tabeli, stosujqc nastqpujqce kryteria oceniania:

1) Stopied celujqcy (cel) otrzymuje stuchacz, kt6ry:

a. Nie tylko potrafi korzystai z r6inych irodel informacji wskazanych przez nauczyciela ale

r6wniei umie samodzielnie zdobyi wiadomoici.
b, Systematycznie wzbogaca swojq wiedzq przez czytanie ksiq2ek i artykut6w dotyczqcych danej

problematyki.

c. Biegle posluguje siq zdobytymi wiadomo6ciami w rozwiqzywaniu problem6w teoretycznych

lub praktycznych w ramach tre6ci programowych.

d. Potrafi poprawnie rozumowai kategoriami przyczynowo - skutkowymi, umie wiqzai wiedze

zdobytq na wielu przedmiotach, caloiciowo ujmuje problemy,

e. Wyra2a samodzielnq ocene zagadnied i problem6w, wyra2a swoje zdanie u2ywajqc

odpowiedniej argumentacji.

f. W tw6rczy spos6b pr6buje stawiai nowe hipotezy, rozwiqzywad zadania nowymi sposobami,

wyciqgai interesujqce wnioski i proponowai nowe spojrzenie na problemy.

g. Pracuje systematycznie, jest aktywny na zajqciach, wykonuje dodatkowe zadania.
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h. posiada petnq wiedzq programowq, kt6ra jest efektem samodzielnych poszukiwafi w wielu

2r6dlach informacji oraz wiasnych przemy5le6.

2)Stopieri bardzo dobry (bdb) otrzymuje sluchacz, kt6ry:

a, Sprawnie korzysta ze wszystkich dostqpnych i wskazanych przez nauczyciela ir6del informacji

oraz potrafi- korzystajAc ze wskaz6wek nauczyciela- dotrze6 do innych lrodel wiadomoici'

b, Samodzielnie rozwiqzuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela postugujqc siq

nabytymi umiejqtno6cia mi,

c. Rozwiqzuje dodatkowe zadania o Srednim stopniu trudnoSci. Pracuje systematycznie.

d. Wykazuje aktywnq postawe w trakcie konsultacji.
' e. potrafi poprawnie rozumowai w kategoriach przyczynowo- skutkowych wykorzystujqc wiedzq

przewidzianE programem 162nych pokrewnych przedmiot6w oraz dokonywad syntezy i analizy

materialu rzeczowego.

f, Posiada umiejqtno6ci zastosowania zdobytej wiedzy w nowych sytuacjach poznawczych

g. posiada zas6b wiedzy okredlony programem oraz wiedzq uzyskanq w wyniku rozwijania

dodatkowych zainteresowa6 poprzez korzystanie z 162nych ir6del informacji.

3) Stopieh dobry (db) otrzymuje stuchacz, kt6ry:

a. Potrafi korzystai ze wszystkich poznanych w czasie konsultacji irodel informacji.

b, Umie samodzielnie rozwiqzywai typowe zadania, natomiast zadania o stopniu trudniejszym

wykonuje pod kierunkiem.

c. Rozwiqzuje niekt6re dodatkowe zadania o stosunkowo niewielkiej skalitrudno(ci.

d. Poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo - skutkowych, Umie samodzielnie

wnioskowai.

e. Potrafi wykorzystai posiadanq wiedzq w procesie dalszego ksztalcenia i 2yciu codziennym.

f. Opanowal podstawowe elementy wiadomo5ci programowych pozwalajqce na rozumienie

najwa2niejszych zagadnie6.

4) Stopierrr dostateczny (dst) otrzymuje siuchacz, kt6ry:

a. Potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystai z podstawowych irodel informacji

b. Potrafi wykona6 typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o Srednim/ stopniu trudnoici

c. W czasie konsultacji wykazuje siq aktywnoSciq w stopniu zadowalajqcym i wykazuje gotowoSi

do rozwijania swych umiejqtnoSci.

d. Opanowal podstawowe elementy wiadomoSci programowych pozwalajqce na rozumienie

najwa2niejszych zagadnie6.

5)Stopied dopuszczajqcy (dp) otrzymuje sluchacz, kt6ry:

a. Potrafi pod kierunkiem nauczyciela wykonai proste polecenia wymagajqce zastosowania

podstawowej wiedzy i umiejqtnoSci.

b. Wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudno(ci'

c. Wykazuje chqi do dalszej nauki, o przy pomocy nauczyciela, umo2liwi mu dalsze ksztalcenie

i rokuje osiqgniqcie wymaganego minimum wiedzy i umiejqtnoSci przewidzianych materialem

programowym,

d. Nie opanowai w spos6b dostateczny materiatu przewidzianego materialem programowym

i jego wiedza posiada znaczne braki, kt6re jednak mo2na usunqi w dtu2szym okresie czasu.

6) Stopied niedostateczny (ndst) otrzymuje sluchacz, kt6ry:
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a. Nie potrafi wykonad zadaf teoretycznych i praktycznych o niewielkim (elementarnym) stopniu

trudnoSci,

b. Nie opanowat wiadomojci programowych w dostatecznym zakresie, umo2liwiajqcym mu

przejdcie do wyiszego poziomu ksztalcenia. Braki w wiedzy sq na tyle duie, 2e nie rokujE

nadziei na ich usuniqcie nawet przy pomocy nauczyciela.

2. Kryteria oceniania okreSlone w pkt 1) i 6) sq podstawq tak2e do wystawienia ocen semestralnych

z zastrze2eniem,2e przy ich wystawianiu stosuje siq pelnq ocene (bez plus6w i minus6w).

541

1. W Szkole Policealnej WILIAMS w Chelmie sluchacz podlega klasyfikacji:

1) semestralnej,

2l kofcowej,

2. Stuchacz jest dopuszczony do egzamin6w semestralnych:

1) jeieli uczqszczal na obowiqzkowe zajqcia edukacyjne/konsultacje przewidziane w szkolnym

planie nauczania w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na ka2de z tych zajqi,

2l uzyskal pozytywne oceny bieiqce w ciqgu semestru.

3, Ocenq klasyfikacyjnq z danych zajqi edukacyjnych, na podstawie przeprowadzonego egzaminu,

ustala nauczyciel prowadzqcy zajqcia,

4, Sluchacz mo2e byi zwolniony z realizacji zajqi edukacyjnych podstawy przedsiqbiorczoSci, je2eli

przedlo2y on (wiadectwo ukoiczenia szkoty ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej

potwierdzajqce zrealizowanie tych zajqi.

5, W przypadku zwolnienia sluchacza z obowiqzku realizacji zajqi edukacyjnych podstawy

przedsiqbiorczodci w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje siq

. ,,zwolniony",, zwolniona" orazrodzaj Swiadectwa bqdqcego podstawq zwolnienia idate jego wydania.

6. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna mo2e byi zmieniona tylko w wyniku

egzam i n u poprawkowego,

7. Opiekun semestru, po zatwierdzeniu przez radq pedagogicznq semestralnej klasyfikacji, informuje

o niej siuchaczy.

542

1. Sluchacz ma prawo do wniesienia zastrze2enia, je2eli uzna, 2e semestralna ocena klasyfikacyjna

zostala ustalona niezgodnie z przepisami prawa. Zastrze2enia mogq byi zgloszone w terminie 2 dni od

dnia zakodczenia zajqi dydaktycznych.

2, W przypadku stwierdzenia, 2e semestralna ocena klasyfikacyjna z zaiq(, edukacyjnych zostata

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczqcymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoiy

powoluje komisjq, kt6ra przeprowadza egzamin, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala semestralnq

ocenq klasyfikacyjnq z danych zajqi edukacyjnych: Je2eli sluchacz, z przYczyn nieusprawiedliwionych

nie stawi siq na egzamin w wyznaczonym terminie, ocena wystawiona przez nauczyciela jest

ostateczna.

3. W razie stwierdzenia, 2e ocena zostata ustalona zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa,

dyrektor Szkoly informuje na piSmie, w ciqgu 3 dni od podjqcia decyzji, sluchacza o utrzymaniu w mocy
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ustalonej przez nauczyciela oceny z danych zajqi edukacyjnych. Decyzja Dyrektora Szkoly jest

ostateczna.

4. Egzamin, o kt6rym mowa w ust. 2, przeprowadza siq nie p6lniej ni2 w terminie 5 dni od dnia

zgloszenia zastrze2e6. Termin egzaminu uzgadnia siq ze stuchaczem.

5,Zprackomisji sporzqdza siq protok6t zawierajqcy w szczeg6lno5ci:

1) sktad komisji,

2l termin egzaminu, o kt6rym mowa w ust'4,

3) zadania (pytania)sprawdzajqce,

. 4l wynik egzaminu oraz ustalonE ocene.

6. Do protokolu, o kt6rym mowa w ust. 5, dotqcza siq pisemne prace stuchacza i zwiqztq informacjq

o ustnych odpowiedziach sluchacza i dofqcza siq do arkusza ocen.

7. przepisy ust. l.-6 stosuje siq odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej

z zajqt edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, 2e termin do zgloszenia

zastrzeied wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena

ustalona przez komisjq jest ostateczna.

8. Stuchacz mo2e wystqpii do nauczyciela z wnioskiem o podwy2szenie oceny jeSli spelnia nastqpujqce

warunki:

1) bral udziat w przynajmniej 90% zajq6 edukacyjnych z danego przedmiotu,

Z) uzyskat ze wszystkich zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy i umiejqtno5ci oceny bardzo

dobre,

3) ze wszystkich prac klasowych oraz sprawdzian6w wiedzy i umiejqtno6ci w danym semestrze

uzyskat oceny bardzo dobre,

9. Jeili sluchacz nie spetnia powyiszych warunk6w, wniosek bqdzie rozpatrzony negatywnie. Wnioski

. bez uzasadnienia nie bqdq rozpatrywane.

s43

t. Klasyfikowanie semestralne polega na podsumowaniu osiqgniq6 edukacyjnych stuchacza

z przedmiot6w okreilonych w planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych zgodnie z przepisami

obowiqzujqcymi szkoty publ iczne.

2. Klasyfikowanie semestralne stuchacza obejmuje:

1) ustalenie listy sluchaczy klasyfikowanych i nieklasyfikowanych w danym semestrze ze

wszystkich przedmiot6w na uczania na podstawie egza min6w semestral nych,

Zl wyznaczenie i przeprowadzenie egzamin6w poprawkowych dla stuchaczy, kt6rzy otrzymali

ocene niedostatecznq oraz w terminie dodatkowym dla sluchaczy, ktorzy z ptzYczYn

usprawiedliwionych nie przystqpili do egzaminu w wyznaczonym terminie,

3) zatwierdzenie wynik6w klasyfikacji stuchaczy'

3. Klasyfikowania semestralnego dokonuje rada pedagogiczna w formie uchwaty.

4. Listq sluchaczy klasyfikowanych i nieklasyfikowanych na danym semestrze opracowuje opiekun

semestru /dyrektor i przedklada radzie pedagogicznej do zatwierdzenia podczas posiedzenia, o kt6rym

mowa w ust. 3.
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5. podczas posiedzenia rady pedagogicznej, o kt6rym mowa w ust. 3, dyrektor przedklada do decyzji

rady pedagogicznej wnioski siuchaczy o dopuszczenie do egzamin6w w terminie dodatkowym'

6. Dyrektor Szkoly wyznacza termin egzaminu dodatkowego'

7. po przeprowadzeniu egzamin6w poprawkowych i w terminie dodatkowym w nowym semestrze

rada pedagogiczna podczas plenarnego posiedzenia podejmuje uchwatq o wynikach klasyfikacji

sluchaczy dopuszczonych do tych egzamin6w.

8, po dokonaniu klasyfikacji semestralnej podczas plenarnego zebrania po zakodczeniu ostatniego

egzaminu semestralnego w danym semestrze, rada pedagogiczna na podstawie ustalonych ocen

decyduje o:

1) promowaniu sluchacza na semestr programowo wy2szy,

2) ukohczeniu Szkoly przez sluchacza.

9. Promocjq na semestr programowo wy2szy otrzymuje stuchacz, kt6ry uzyskal ze wszystkich

przedmiot6w obowiqzkowych w danym semestrze oceny semestralne, co najmniej dopuszczajEce oraz

przystqpil ponadto do egzaminu zawodowego, je2eli egzamin ten byt przeprowadzany w danym

semestrze.

10. Siuchacz kodczyl Szkolq, jeieli:

1) w wyniku klasyfikacji kodcowej, na kt6rq skladajq siq semestralne oceny klasyfikacyjne

z obowiqzkowych zajqi edukacyjnych uzyskane w semestrze programowo najwy2szym

i semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiqzkowych zajq6 edukacyjnych, kt6rych realizacja

zakodczyla siq w semestrach programowo ni2szych w szkole danego typu uzyskat oceny

klasyfi kacyj n e z za)q( ed u kacyj nych wy2sze od oceny ni edostatecznej,

2) odbyl obowiqzkowe praktyki przewidziane w szkolnym planie nauczania,

3) przystEpil do egzaminu zawodowego ze wszystkich kwalifikacji wyodrqbnionych w zawodzie.

POSTANOWI EN IA SZCZEC 6t.OWT

s44

1. Okre(lenie wiedzy i umiejqtnoSci stuchacza ze zrealizowanej czq5ci materiatu nauczania w trakcie

danego semestru dokonywane jest na podstawie oceniania bieiqcego i iwiczed przygotowanych lub

zrealizowanych przez stuchacza w danym semestrze.

2. Do egzaminu semestralnego dopuszcza siq sluchacza, kt6ry uczqszczat na obowiqzkowe zajqcia

i konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu

przeznaczonego na te zajqcia i konsultacje oraz uzyskal z wymaganych iwicze6, sprawdzian6w oraz

wypowiedzi ustnych, oceny uznane za pozytywne w ramach WSO.

3. Ocenianie bie2qce, kt6re ma za zadanie:

1) obrazowai osiqgniqcia edukacyjne stuchacza,

2l motywowai sluchacza do dalszych postqp6w w nauce,

3) udzielanie wskaz6wek do samodzielnego planowania wtasnego rozwoju.

4, Ocenianie bie2qce polega na:

1.) ocenianiu poziomu wiedzy sluchacza podczas zajqi:
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a. wypowiedzi ustne,

b. rozwiqzywanie problem6w,

c. tw6rcze my(lenie

d. wsp6lpraca w grupie,

2) ocenianiu prac pisemnych sluchacza w formach ustalonych przez nauczyciela, dopuszcza siq

przeprowadzanie:

a. sprawdzian6wwiedzY,

b. kartk6wek,
prac kontrolnych o charakterze: referat6w, rozprawek, wypracowa6, test6w.

5. Wystawiane oceny sq jawne dla sluchacza.

6. Nauczyciel uzasadnia ustnie ustalonq ocenq podczas oceniania bie2qcego wskazujqc pozytywne

aspekty wypowiedzi ale i wskazujqc niedociqgniqcia i braki.

7. Prace pisemne oceniane sE ocenE cyfrowq. Muszq zawierai zwiqztq informacjq dla stuchacza,

\_ uzasadniajqcA wystawionE ocenq.

8. Na wniosek sluchacza nauczyciel ma obowiqzek udostqpnii do wglqdu ocenione prace pisemne'

9, Liczba prac pisemnych w semestrze jest adekwatna do liczby godzin przewidzianych z danego

przedmiotu przewidzianych w SzPN dla danego kierunku ksztatcenia zawodowego.

54s

1. Nauczyciel uczqcy danego przedmiotu zobowiqzany jest poinformowai sluchaczy w formie ustnej

o planowanym dopuszczeniu lub niedopuszczeniu stuchaczy do egzaminu semestralnego najp6iniej na

przedostatnich zajqciach. W przypadkach szczeg6lnych zwiqzanych z realizacjq niewielkiej liczby godzin

danego przedmiotu mo2liwe jest informowanie stuchaczy na ostatnich zajqciach.

. 2. O planowanym niedopuszczeniu sluchacza do egzaminu semestralnego nauczycieljest zobowiqzany

poi nformowai dyrektora szkoty przed rozpoczqciem sesj i egza mi nacyj nej.

3. Listq sluchaczy dopuszczonych bqdi niedopuszczonych do sesji egzaminacyjnej danego semestru

zatwierdza rada pedagogiczna na posiedzeniu rady pedagogicznej na okolo miesiqc przed

posiedzeniem rady klasyfikacyjnej.

s46

1. Egzaminy semestralne ustne i pisemne przeprowadzajq nauczyciele okreSlonych przedmiot6w.

2.W szczeg6lnych przypadkach (choroba nauczyciela, wypadek losowy) w porozumieniu z dyrektorem

szkoty dopuszcza siq przeprowadzenie egzaminu przez innego nauczyciela tego samego przedmiotu

lub osobi6cie przez dyrektora Szkoly.

3. Egzamin semestralny z danego przedmiotu przeprowadza siq podczas sesji egzaminacyjnej ustalonej

pod koniec danego semestru lub bezpo6rednio po zakoficzeniu zaige z danego przedmiotu w trakcie

semestru wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora Szkoty.

4. Oceny z czq$ci pisemnej i czqdci ustnej egzamin6w semestralnych ustala siq wedlug nastqpujqcej

ska I i:

1) stopied celujqcY - 6

2l stopied bardzo dobrY - 5
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;l il:iill3LL;i.,-,
5) stopief dopuszczajqcy - 2

5 rematy 
"iH:::::::::r::;:"-" 

rub pisemnego z materiatu nauczania obowiqzujqcego

w danym semestrze opracowuje nauczyciel uczEcy danego przedmiotu i przedklada je dyrektorowi

Szkofy do zatwierdzenia najp6iniej na 7 dni przed egzaminem.

6. Termin egzamin6w semestralnych powinien byi podany do wiadomoSci sluchacza na poczqtku

semestru oraz co najmniej na dwa tygodnie przed egzaminem przez nauczycieli uczqcych

Poszczeg6l nych przedmiot6w.

547

1. Egzaminy semestralne przeprowadzane sE w formie ustnej ze wszystkich przedmiot6w okre6lonych

w planie nauczania, z zastrzeieniem ust. 5 i 6.

2. Egzamin semestralny ustny sklada siq z trzech pytad problemowych lub zadad do rozwiqzania

zawartych w zestawie egzaminacyjnym, kt6re sluchacz otrzymuje w drodze losowania'

3. Zamiana wylosowanego zestawu jest niedozwolona. Sluchaczowi przysluguje 15 minut na

przygotowanie siq do odPowiedzi.

4. Liczba zestaw6w egzaminacyjnych jest wiqksza o co najmniej 1 zestaw od liczby zdajqcych egzamin.

5. Egzamin semestralny z przedmiot6w prowadzonych w formie zajqi praktycznych powinien mie6

formq iwicze6.

6. Oprocz egzamin6w semestralnych zdawanych w formie, o kt6rej mowa w ust. 1 lub 5, stuchacz

w kaidym semestrze zdaje egzaminy semestralne w formie pisemnej z dw6ch przedmiot6w

zawodowych podstawowych dla danego zawodu, zgodnie z planem nauczania.

7. Wyboru przedmiot6w zawodowych, o kt6rych mowa w ust. 6, dla ka2dego semestru dokonuje rada

pedagogiczna w formie uchwaly. Uchwala rady pedagogicznej jest podana do wiadomo6ci stuchaczy

na konfere ncj i i nstru kta2owej rozpoczynajqcej semestr.

s48

1. Na.ka2dy z egzamin6w semestralnych przeznacza siq dwie godziny lekcyjne (90 minut).

2. Wszystkie egzaminacyjne prace pisemne wykonuje stuchacz na arkuszach papieru opatrzonych

podluinq pieczqciq SzkotY.

3. Sluchacz, kt6ry zakoiczyt pracq pisemnq, oddaje jq egzaminatorowi i opuszcza salq'

4. Ocenione pisemne prace egzaminacyjne szkola przechowuje do czasu ukofczenia Szkoty przez

sluchaczy.

549

1. Wyniki egzaminu semestralnego odnotowuje siq w protokole egzaminu semestralnego.

2. protok6l egzaminu semestralnego zawiera: imiq i nazwisko nauczyciela przeprowadzajqcego

egzamin, nazwe przedmiotu, termin egzaminu, informacjq o dopuszczeniu stuchaczy do egzaminu
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semestralnego, informacjq o pytaniach (zadaniach) egzaminacyjnych, imiona i nazwiska stuchaczy

zdajqcych egzamin oraz odpowiednio oceny z egzaminu.

3. Wyniki egzaminu realizowanego w formie ustnej odnotowuje siq w protokole egzaminu

semestralnego formy ustnej, wyniki egzaminu realizowanego w formie pisemnej odnotowuje siq

w protokole egzaminu semestralnego formy pisemnej'

4. W przypadku egzaminu realizowanego w formie iwicze6 izaigi praktycznych, obowiqzuje protok6t

egzaminu semestralnego formy ustnej.

5. Zatwierdzony pruez dyrektora Szkoty zestaw pytari egzaminacyjnych lub tematyka egzaminu

realizowanego w formie iwiczeri i zajqi praktycznych, powinny stanowii zatqcznik do protokotu

egzami nu semestra I nego,

6. protokoly egzamin6w semestralnych przechowuje Szkola przez okres dw6ch lat od momentu

wytworzenia.

ss0

1, Sluchacz, kt6ry z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystqpit do egzamin6w semestralnych

w wyznaczonym terminie, jest nieklasyfikowany z danego przedmiotu w semestrze.

2. Sluchacz, kt6ry z przyczyn usprawiedliwionych nie przystqpil do egzamin6w semestralnych

w wyznaczonym terminie, zdaje te egzaminy w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora

Szkoly.

3. Termin dodatkowy, o kt6rym mowa w ust. 2,wyznacza siq po zakof czeniu semestru jesiennego nie

p6lniej ni2 do korica lutego lub po zakoficzeniu semestru wiosennego nie p6iniej ni2 do dnia 31

sierpnia.

4. Sluchacz, kt6ry w wyniku egzaminu semestralnego zdawanego w terminie dodatkowym otrzymat

ocenq niedostatecznE, ma mo2liwo(i przystqpienia do egzaminu w sesji poprawkowej.

5s1

Zmian w zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania sluchaczy w formie zaocznej dokonuje rada

pedagogiczna Szkoly zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

EGZAMINY POPRAWKOWE

5s2

1. W przypadku uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dw6ch egzamin6w semestralnych

stuchacz moie zdawai egzamin poprawkowy.

2. Egzaminy poprawkowe mogE byd przeprowadzone po kaidym semestrze, takie po semestrze

programowo najwy2szym.

3. Egzamin poprawkowy nie dotyczy przedmiot6w, z kt6rych stuchaczowi wyznaczono dodatkowy

termin egzaminu semestralnego.

4. Sluchacz, kt6ry nie zdal egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr programowo

wy2szy i zostaje skreSlony z listy sluchaczy.
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5. Dyrektor Szkoly mo2e wyrazi( zgodq na powt6rzenie semestru na pisemny wniosek sluchacza

uzasadniony sytuacjq 2yciowq lub zdrowotnq stuchacza ,zlo2ony w terminie 7 dni od dnia zakofczenia

zajqd dydaktycznych.

6. Stuchacz mo2e powtarzai semestr jeden raz w okresie ksztalcenia w Szkole. W wyjqtkowych

przypadkach dyrektor Szkoty po zasiqgniqciu opinii rady pedagogicznej mo2e wyrazid zgodq na

powt6rzenie semestru po raz drugi w okresie ksztatcenia w Szkole'

5s3

1. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzqcy dane zajqcia edukacyjne po

zakodczeniu semestru jesiennego nie p6iniej ni2 do korica lutego i po zakodczeniu semestru

wiosennego nie p62niej ni2 do dnia 31 sierpnia.

2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor Szkoty w porozumieniu z nauczycielem

uczEcym danego przedmiotu.

3. Terminy egzamin6w poprawkowych okreSlone sA w zarzqdzeniu Dyrektora Szkoly dotyczqcego

organizacji semestru.

4. Stuchacz, kt6ry z przyczyn usprawiedliwionych nie przystqpil do egzaminu poprawkowego

w wyznaczonym terminie, mo2e przystqpii do niego w terminie dodatkowym wyznaczonym przez

Dyrektora Szkoty.

ss4

1. Egzamin poprawkowy jest przeprowadzany z odpowiedniego zakresu programu nauczania

realizowanego w danym semestrze.

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza siq w formie ustnej.

3. Egzamin poprawkowy zzajgt edukacyjnych prowadzonych w formie dwiczef i zaie(, praktycznych

ma odpowiednio formq iwiczed i zaig( praktycznych.

4. Na podstawie wynik6w egzaminu poprawkowego nauczyciel ustala ocene semestralnq lub kodcowq

z danego przedmiotu, kt6ra jest zatwierdzon a pruez radq pedagogicznq podczas posiedzenia w formie

uchwaly.

5ss

L. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporzqdza siq protok6l, kt6ry zawiera: imiq

i nazwisko nauczyciela przeprowadzajqcego egzamin, nazwe przedmiotu, termin egzaminu, pytania

(zadania )egzaminacyjne oraz informacjq o ich realizacji (w przypadku iwiczefi i zajgi praktycznych -
tematyka iwiczen/zadad) oraz ustalonq dla sluchacza ocene z egzaminu.

2, Protok6l stanowi zalqcznik do arkusza ocen.

3. pytania egzaminacyjne oraz tematyke zadania praktycznego przygotowuje nauczyciel prowadzqcy

egzamin poprawkowy. Zestawy pytah oraz tematyka powinny byi zatwierdzone pruez dyrektora Szkoty

i dotqczone do protokotu.

SZCZEGOLNE PRZYPADKI KONTYNUACII KSZTAT.CENIA

$s6

25



Statut Szkoly Policealnej WILIAMS w Chetmie

1. Sluchaczowi Szkoty, kt6ry - po zakof czeniu danego semestru i skre(leniu z listy stuchaczy- zglasza

wniosek o kontynuacjq ksztalcenia w Szkole w terminie trzech lat od daty przerwania, uznaje siq

zaliczony semestr i wpisuje siq go na semestr, na kt6ry zostal promowany przed przerwaniem

ksztalcenia,

2. Sluchaczowi Szkoty, powtarzajqcemu semestr przed uplywem trzech lat od daty przerwania nauki,

zalicza siq przedmioty, z kt6rych uzyskat poprzednio ocene klasyfikacyjnq wy2szq od niedostatecznej

i zwalnia siq go z obowiqzku uczqszczania na te zajqcia.

3. W przypadku, o kt6rym mowa w ust. 2, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje siq

odpowiednio ,,zwolniony z obowiqzku uczqszczania na zajqcia" lub ,,zwolniona z obowiqzku

uczqszczania na zajqcia" oraz podstawq prawnE zwolnienia'

4. W przypadku, o kt6rym mowa w ust. l" sluchacza ponownie wpisuje siq na listq sluchaczY oraz

zaklada mu siq nowy arkusz ocen, do kt6rego dotqcza siq odpis poprzedniego arkusza ocen.

5. Do nowego arkusza ocen oraz do dziennik6w lekcyjnych przepisuje siq oceny z zaliczonych na

poprzedni m semestrze przedmiot6w.

EGZAM I N pOTWt E R DZAJACY KWAL| Ft KACJ E ZAWO DOWE/EGZAM I N ZAWO DOWY

ss7

1, Egzamin potwierdzajqcy kwalifikacje zawodowe/egzamin zawodowy jest formq oceny poziomu

opanowania wiadomoSci i umiejqtnoSci z zakresu jednej kwalifikacji wyodrqbnionej w zawodzie,

ustalonych w podstawie programowej ksztatcenia w zawodzie szkolnictwa bran2owego' Egzamin

potwierdzajqcy kwalifikacje zawodowe/egzamin zawodowy jest egzaminem zewnetrznym.

2. Egzamin przygotowujq, organizujq i przeprowadzajqOkrqgowe Komisje Egzaminacyjne.

3. Egzamin zawodowy przeprowadzany jest w ciqgu roku szkolnego, a jego termin i harmonogram

ustala Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

4, Dyrektor szkoly informuje stuchaczy o obowiqzku przystqpienia do egzaminu zawodowego

odpowiednio w danym roku szkolnym lub danym semestrze.

5. Warunkiem przystqpienia do egzaminu jest zlo2enie przez stuchacza Szkoly pisemnej deklaracji

przystqpienia do egzaminu potwierdzajqcego kwalifikacje zawodowe/egzaminu zawodowego do

dyrektora Szkoly, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

6. Stuchacz, aby ukodczyi szkolq ma obowiqzek przystqpienia do egzaminu zawodowego.

7. Stuchacz, kt6ry zda egzamin zawodowy uzyskuje dyplom zawodowy.

ROZDZTAT Xl

ZASADY PRZYJMOWANIA ST,UCHACZY

ss8

1, Do szkoly uczqszczajA osoby powy2ej L8 roku 2ycia, a tak2e osoby kodczqce t8 lat w roku

kalendarzowyffi, w kt6rym przyjmowane sq do szkoty.
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2. Warunkiem przyjqcia kandydata na sluchacza do Szkoty jest:

1) ukoficzenie szkoty ponadgimnazjalnej, Sredniej og6lnoksztalcqcej lub Sredniej zawodowej

potwierdzone Swiadectwem ukof czenia szkoly,

2l przedstawienie za(wiadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazaf do nauki w zawodzie

zgodnie z 5 1 ust.4 statutu, od lekarza medycyny pracy.

5s9

L. Zgtoszenie przyjqcia do Szkoly nastqpuje w formie podania, do kt6rego w zatqczeniu przedklada siq

dokumenty potwierdzajqce spetnienie warunk6w przyjqcia kandydata.

2. procedura kwalifikacyjna obejmuje sprawdzenie spelnienia warunk6w przyjqcia kandydata na

stuchacza,

3. Kandydat na stuchacza zostaje zapisany na listq sluchaczy po pozytywnym zakoiczeniu procedury

kwalifikacyjnej.

s60

1. Na semestr programowo wy2szy w Szkole moie byi przyjqty kandydat, kt6ry spetni warunki przyjqcia

orazi

1) przedlo2y indeks szkoly publicznej analogicznego typu (ksztalcqcej w zawodzie, o kt6rym mowa

w g 1, na kt6rego podstawie bqdzie mo2na stwierdzii ukodczenie przez niego danego semestru

( z zastrzeieniem, 2e tre6i indeksu zostanie potwierdzona w odpisie arkusza ocen, przyslanym

z poprzedniej szkoly),

Zl przedlo2y indeks szkoty niepublicznej z uprawnieniami szkoty publicznej analogicznego typu

(ksztatcqcej w zawodzie, o kt6rym mowa w $ 1), na kt6rego podstawie bqdzie mo2na stwierdzii

ukofczenie przez niego danego semestru (z zastrzeLeniem, 2e treSi indeksu zostanie

potwierdzona w odpisie arkusza ocen, przystanym z poprzedniej szkoty),

. 3) zloiy egzamin klasyfikacyjny ze wszystkich przedmiot6w nauczania wystepujAcych na

semestrach ni2szych od tego, na kt6ry ubiega siq o przyjqcie - je2eli przedto2y dokumentacjq

potwierdzajqcq ksztalcenie siq w szkole niepublicznej bez uprawnied szkoly publicznej,

w zawodzie, o kt6rym mowa w 5 1.

2. W przypadku, gdy wystqpujq r62nice programowe w zakresie treSci programowych danych

przed m iot6w, stucha cz powi nien zdawai egza m i n kl asyfi ka cyj ny.

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel uczqcy danego przedmiotu w formie ustalonej

przeznauczyciela, Nauczyciel ustala tak2e zakres programowy egzaminu klasyfikacyjnego.

4, Nauczyciel uczqcy danego przedmiotu ustala termin egzaminu z zastrzeieniem, 2e egzamin ten

powinien byi przeprowadzony do korica semestru.

5. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporzqdza siq protok6l zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami

zawierajqcy:

1) imiq i nazwisko nauczyciela prowadzEcego egzamin

2l termin egzaminu klasyfikacyjnego

3) zadania egzaminacYjne

4l ocenq uzyskanq z egzaminu
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6, Do protokotu dotqcza siq pisemne prace sluchacza, a w przypadku egzaminu ustnego zwiqzlq

informacjq o ustnych odpowiedziach sluchacza.

7. Protok6l stanowi zalqcznik do arkusza ocen sluchacza

8. Otrzymanie oceny wyiszej od niedostatecznej z egzaminu klasyfikacyjnego jest warunkiem

dopuszczenia sluchacza do egzamin6w semestralnych w danym semestrze.

ROZDZIAI Xl

PRZYPADKI SKRESLENIA Z LISTY STUCHACZY t ROZWIAZANIA SEMESTRU

561

1. Sluchacz mo2e byi skredlony z listy sluchaczy w nastqpujqcych przypadkach:

1)je2eli nie uzyska 50% frekwencji na zajqciach,

2)je2eli nie zostanie promowany na kolejny semestr - w zwiqzku z otrzymaniem dw6ch lub wiqcej ocen

ndst. oraz w przypadku gdy szkola nie prowadzi ksztalcenia na semestrze bezpoSrednio ni2szym,

3)jeieli jest nieklasyfikowany z jednego lub wiqcej przedmiotu.

4)jeieli nie przystqpil do egzaminu poprawkowego,

5)je2eli nie przestrzega obowiqzk6w sluchacza okre6lonych w statucie, a w szczeg6lnoSci:

a. poprzez swoje zachowanie naraia na niebezpieczedstwo 2ycie i zdrowie oraz innych os6b,

b. niszczy mienie szkolne, i nie rekompensuje wyrzqdzonych szk6d,

c. spo2ywa alkohol na terenie szkoly i przychodzi na zajqcia w stanie nietrzeiwym,

d. uiywa Srodk6w odurzajqcych na terenie oraz poza terenem szkoly,

e, nie podporzqdkowuje siq zarzqdzeniom dyrektora, rady pedagogicznej oraz rady samorzqdu

sluchaczy w zakresie dyscypliny,

f. uiywa przemocy fizycznej wobec koleg6w i wykladowc6w (jeieli istniejq na to niezaprzeczalne

dowody),

6) je2eli nie mo2e kontynuowai nauki z ptzyczyn osobistych - na pisemny wniosek sluchacza

skierowany do dyrektora Szkoty.

2, W przypadkach okre5lonych w ust. 1 uchwatq o skreSleniu z listy stuchaczy podejmuje rada

pedagogiczna, kt6rej wykonanie powierza siq dyrektorowi Szkoty. W uchwale powinien byi okreSlony

termin wykonania uchwaty.

3. SkreSlenie sluchacza nastqpuje w formie decyzji administracyjnej dyrektora szkoly w rozumieniu

kodeksu postepowania administracyjnego, od kt6rej slu2y sluchaczowi prawo wniesienia odwolania do

wlaSciwego kuratora odwiaty w terminie 14 dni od jej otrzymania.

562

1. W zwiqzku z malo licznq grupq sluchaczy na semestrze okre6lonego kierunku ksztalcenia

zawodowego osoba prowadzqca szkotq mo2e go rozwiqzad
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2. Osoba prowadzqca w porozumieniu z Dyrektorem Szkoly podejmujqc decyzjq o rozwiqzaniu

kierunku ma obowiqzek poinformowad stuchaczy o:

1) dacie rozwiqzania danego kierunku,

Z\ zaproponowa6 sluchaczom kontynuowanie nauki w innej szkole policealnej, w kt6rej sluchacz

bqdzie m6gl ukof czyi naukq i przystqpi6 do egzaminu zawodowego z kwalifikacji.

3. Sluchacz po otrzymaniu pisemnej informacji o zamkniqciu kierunku zobowiqzany jest w terminie

7 dni od daty jej otrzymania poinformowai Dyrektora Szkoly o podjetej decyzji.

4. W przypadku braku informacji w okre5lonym terminie sluchacz zostaje skreSlony z listy stuchaczy.

ROZDZIAI Xlll

NAUCZANIE ZDALNE

563

v 1. W przypadku zawieszenia zajqi na okres powyiej dwu dni dyrektor szkoty ma obowiqzek

zorganizowai dla sluchaczy - nie p6iniej niZ od trzeciego dnia zawieszenia zajqt - zajqcia

z wykorzystaniem metod i technik ksztalcenia na odlegtodi.

2. Dyrektor szkoly mo2e odstqpii od organizacji nauki zdalnej jedynie za zgodq organu prowadzqcego

szkolq i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny nad szkolq

3. Ksztatcenie na odlegtoSd to zajqcia

1) prowadzone przez nauczyciela on-line (w czasie rzeczywistym);

2) indywidualna praca stuchacza z materialami przekazanymi czy wskazanymi przez nauczyciela

i wedtug jego wskaz6wek;

3) inne formy nauki sluchacza (w tym wykonywanie prac domowych, iwiczefi, lektura).

4. Zorganizowanie zajgt z wykorzystaniem metod i technik ksztatcenia na odleglodi powinna

poprzedzii diagnoza, kt6rej celem jest:

1) ustalenie przez opiekuna semestru , czy kaidy sluchacz posiada w miejscu zamieszkania komputer

do wlasnej dyspozycji z dostqpem do lnternetu umoiliwiajqcym naukq zdalnq;

2) ustalenie przez dyrektora szkoly, czy kaidy nauczyciel dysponuje odpowiednim sprzqtem do

nauczania zdalnego;

3) zorganizowanie w razie potrzeby ewentualnych szkolef dla sluchaczy i nauczycieli w zakresie

umiejqtno6ci postugiwania siq platformami i narzqdziami do ksztalcenia na odleglodi.

5. W szkole wykorzystywane sE nastepujqce techniki ksztaicenia na odleglo6i:

1) metoda synchroniczna - nauczyciel i stuchacze pracujq w jednym czasie - konsultacje on-line;

2) metoda asynchroniczna - praca w r62nym czasie, np. nagrania lekcji, prezentacje, linki do

materiat6w edukacyjnych, dokumenty, filmy dostqpne dla uczni6w na platformie I w sieci, lekcje

polegajEce na pracy w chmurze - Google Classroom;
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3) lqczenie pracy r6wnolegtej z pracA rozloionq w czasie, np. wykonanie wsp6lnie miniprojektu,

poszukiwanie informacji w celu rozwiqzania problemu, a nastqpnie przygotowanie prezentacji efekt6w

wsp6lnej pracy;

6. Dyrektor szkoiy jest zobowiqzany do nawiqzania kontaktu elektronicznego ze sluchaczami

i przekazania im kodu dostqpu do poszczeg6lnych zaiqi z nauczycielami, aby mogli oni prowadzii

zajqcia w formie zdalnej.

7. W czasie nauczania zdalnego nauczyciel Swiadczy prace na terenie szkoty, z wylqczeniem

przypadk6w gdy jest to niezbqdne do realizowania zajg(z uczniami zdalnie lub w inny spos6b, lub gdy

jest to niezbqdne dla zapewnienia ciqgto6ci funkcjonowania szkoly.

8. Stuchacze odpowiadajq za wla5ciwe i rzetelne wywiqzywanie siq z obowiqzku uczestnictwa

w ksztalceniu na odleglo66.

9. W wypadku wylqczenia z trybu stacjonarnego nauczania pojedynczych semestr6w, okre6lonego

zawodu i przejScia na tryb ksztalcenia w wariancie mieszanym nale2y niezwlocznie powiadomii

semestry objqte tym trybem nauczania zgodnie z utrwalonym w szkole sposobem komunikacji zdalnej,

tj. na stronie internetowej szkoly, za po6rednictwem poczty elektronicznej. lnformacjq o zmianie trybu

nauczania opiekun semestru przesyta sluchaczom.

10. W przypadku gdy grupa stuchaczy danego semestru wraz z zespolem nauczycieli uczqcych

przebywajq na kwarantannie, zajqcia lekcyjne prowadzone pruez nauczycieli, kt6rzy podejmq pracq,

odbywajq siq zdalnie zgodnie z obowiqzujqcym planem zajqi on-line.

11. Pozostate grupy sluchaczy poszczeg6lnych semestr6w w czasie nieobecnodci nauczyciela bqdqcego

na kwarantannie majq wyznaczane zastqpstwa odbywane przez innych nauczycieli.

12. Nauczyciele powinni byi dostqpni dla sluchaczy online zgodnie z harmonogramem konsultacji

umieszczonym na stronie internetowej szkoty.

13. W celu zachowania bezpiecznej komunikacji z wykorzystaniem urzqdzed cyfrowych zaleca siq

sluchaczom instalacjq program6w antywirusowych, firewalli, aktualizacjq system6w operacyjnych,

przeglqdarek internetowych oraz oprogramowania wykorzystywanego do zdalnej komunikacji.

s64

1. Nauczyciel realizuje nauczanie zdalne poprzez przekazywanie stuchaczom temat6w z zakresem

materialu, wskaz6wek dotyczqcych zagadnied do zrealizowania oraz dodatkowych ir6dei i material6w

do lekcji za poSrednictwem platformy Classroom Google.

2. Lekcje on-line (w czasie rzeczywistym) odbywajq siq z wykorzystaniem platformy Cisco Webex.

3. Nauczyciel, kt6ry nie ma mo2liwoici prowadzenia nauczania zdalnego z wykorzystaniem platform

wymienionych w ust. 1. i ust. 2., indywidualnie ustala z dyrektorem szkoly zasady pracy i sposoby

prowadzenia nadzoru nad prowadzonymi przez siebie dzialaniami w przedmiotowym zakresie.

4, Nauczyciel planuje i prowadzi nauczanie zdalne w wymiarze zgodnym z obowiqzujAcym planem zajqi

(w trybie stacjonarnym) i szkolnym programem nauczania.

5. Zajqcia on-line (w czasie rzeczywistym) prowadzone sq wediug ustalonego planu zajq6'
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6. W trakcie zajqi on-line (w czasie rzeczywistym) sprawdzana jest obecnoSi sluchacza na zajqciach

i odnotowywana w dzienniku lekcyjnym przez nauczyciela prowadzqcego zajqcia, a w przypadku gdy

nauczyciel prowadzi zajqcia on-line poza szkolq na oddzielnych wykazach obecno(ci stuchaczy

przygotowanych przez szkotq.

7. Nauczyciel potwierdza realizacjq planowanych treici nauczania dla poszczeg6lnych semestr6w po

zrealizowanej lekcji/konsultacji, wpisujqc temat w dzienniku zaiq(z nazwE platformy oraz dopisujqc do

tematu w nawiasie: zrealizowan ef zrealizowane online. W zakladce frekwencja nauczyciel wpisuje nz,

czyli nauczanie zdalne, podczas pracy w oparciu o platformq Classroom, a w przypadku lekcji on-line,

zaznaczajqcfrekwencjq w spos6b typowy dla trybu stacjonarnego'

8. Nauczyciel, prowadzqc nauczanie zdalne kieruje siq zasadami bezpieczedstwa i higieny pracy

sluchaczy.

9. Obowiqzkowym narzqdziem komunikacji ze sluchaczem jest poczta elektroniczna szkoly'

10. Sluchacze zrealizowane zadania przekazujq drogq elektronicznq za po5rednictwem poczty

elektronicznej szkolnej danego nauczyciela w formie:

1) wypelnionych kart pracy w postaci skan6w, zdjqi, plik6w;

2) nagran audio i wideo z wykonanq pracE praktycznq;

3) innej uzgodnionej pomiqdzy sluchaczem a nauczycielem.

11. W trakcie realizowanych zajqi z wykorzystaniem metod i technik ksztalcenia na odlegto6i

nauczyciele wytwarzajq i I lub udostqpniajq niezbqdne materiaty do realizacji zaiqe i podstawy

programowej w postaci elektronicznych plik6w w szczeg6lnoSci typu: pdf, jpg, doc, docx, xls lub innych

format6w akceptowanych i wykonywalnych na komputerze lub smartfonie przez przesylajqce strony.

Materialy to m.in. streszczenia i wskaz6wki do realizacji e-lekcji, materialy audio, karty pracy, nagrania

audio-wideo, linki do material6w pomocniczych, dedykowane strony internetowe, linki do test6w

sprawdzajqcych i inne niezbqdne do realizacji zajqi.

12. Zadaw any stucha czowi mate riat:

1) zawiera tre6ci wynikajqce z realizowanego programu nauczania danych zajq6 edukacyjnych;

2)jest zgodny z wymaganiami edukacyjnymi;

3) uwzglqdnia specyfikq zajgcoraz adekwatne do nich rozwiqzania technologiczne;

4)jest dostosowany do potrzeb i mo2liwoSci psychofizycznych stuchaczy.

L3. Nauczyciel danego przedmiotu okreSla formy aktywno6ci sluchacza, potrzebq potwierdzania

zapoznania siq z wskazanym materiatem, odesfania plik6w z zadaniami domowymi podlegajqcymi

ocenie.

14. Wykonane zadanie sluchacz przesyla w formie elektronicznej w terminie i formie okredlonej przez

nauczyciela, Brak przeslanego przez stuchacza zadania domowego w wyznaczonym terminie jest

traktowane jako jego niewykonanie i skutkuje ocenE niedostatecznq.

15. Wewnqtrzszkolne Zasady Oceniania, okre6lone w rozdz. X, dotyczq tak2e nauczania innego nii

stacjonarne.

L6. Szczeg6lowe warunki oceniania wynikajqce ze specyfiki nauczania na odleglo66:
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1) podczas oceniania pracy zdalnej sluchaczy nauczyciele uwzglqdniajq ich mo2liwoici psychofizyczne

do rozwiqzywania okreSlonych zadari w wersji elektronicznej;

2) na ocenq osiqgniqi sluchacza z danego przedmiotu nie mogq miei wptywu czynniki zwiqzane

z ograniczonym dostqpem do sprzqtu komputerowego i do lnternetu; nauczyciel powinien umo2liwi6

stuchaczowi wykonanie tych zadari w alternatywny spos6b;

3) nauczyciele w pracy zdalnej wskazujq doktadny czas iostateczny termin wykonania zadania,

okredlajqc jednoczednie warunki ewentualnej poprawy, je6li zadanie nie zostalo wykonane w spos6b

wtaSciwy lub zawiera btedy;

4)w czasie pracy zdalnej nauczyciele ustalajq oceny bie2qce za wykonywane zadania.

17. Monitorowanie postqp6w stuchacza, informowanie sluchacza o postepach w nauce oraz

uzyskanych ocenach odbywa siq na bie2qco podczas prowadzonychzajgi/konsultacji.

18, Opiekun semestru we wsp6ipracy z nauczycielami obowiqzany jest monitorowai udziat stuchaczy

swojej grupy w nauczaniu zdalnym i w najbliiszym mo2liwym czasie o wystqpujqcych trudno(ciach

i nformowai dyrektora szkoly.

19. Nauczyciel zobowiqzany jest do co najmniej jednokrotnego w ciqgu dnia odbierania wiadomo6ci

w poczcie elektronicznej szkoty,

ROZDZIAt XIV

SPOS6B UZYSKIWANIA SRODK6W FINANSOWYCH

s6s

L. Dzialalnoii szkoty finansowana jest z:

1) oplat za naukq (czesne) wnoszonych przez stuchaczy, jeSli zostaly ustalone,

2l optat sluchaczy za egzaminy i konsultacje dodatkowe wynikajqce z koniecznoSci

zorganizowania ich przez szkolq dla sluchaczy nie realizujqcych toku ksztatcenia

w wyznaczonych terminach,

3) dotacji,

4) darowizn os6b prawnych i fizycznych.

2. Wysokodi czesnego okre(la osoba prowadzqca Szkolq. Warunki ptatnoSci oraz zmiany wysokoSci

czesnego okreila umowa o naukq zawierana pomiqdzy stuchaczem, a szkotq.

3. W przypadku zbyt malej liczebnoSci danego oddzialu, nie gwarantujqcej samofinansowania, przy

jednoczesnym zapewnieniu wta(ciwego poziomu ksztalcenia, osoba prowadzqca mo2e:

1) podnie(i wysokoSi czesnego,

2) rozwiqzai oddziat i przenieSi stuchaczy do innych oddziat6w lub ulatwi6 przeniesienie

i przyjqcie do innej szkoly o tym samym profilu.
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ROZDZIAT XV

POSTANOWTENTA KONCOWE

566

Zmian w Statucie mo2e dokonywai osoba prowadzqca Szkolq na wniosek lub po zasiqgniqciu opinii

Rady pedagogicznej, natomiast w dziatach dotyczqcych zasad oceniania, klasyfikowania i promowania

stuchaczy, na podstawie aktualnych przepis6w Ministra wta6ciwego do spraw oSwiaty, zmian mo2e

dokonywai Rada Pedagogiczna na podstawie uchwaly.

567

i.. Szkola uiywa pieczqci urzqdowej ( matej i du2ej ), w kt6rej treSci zawarta jest nazwa szkoty.

2. Szkola posiada tablicq urzqdowq.

568

Szkota mo2e posiadai imiq, wlasny sztandar, logo i ceremonial uroczysto6ci szkolnych, nadawane przez

osobq prowadzqcq.

s6e

1, W przypadku likwidacji szkoty dokumentacja przebiegu nauczania zgodnie z obowiqzujqcymi

przepisami, przekazana zostanie do wlaiciwego kuratorium oSwiaty w terminie 1 miesiqca od daty

za kofi czenia likwidacji.

2. Osoba prowadzqca szkotq moie jq zlikwidowa6 z kodcem roku szkolnego. W tym przypadku

powiadamia (na 6 miesiqcy przed) o terminie likwidacji ijej przyczynach: sluchaczy Szkoty, Kuratorium

Oswiaty i Jednostkq Samorzqdu Terytorialnego, oruz wskazuje stuchaczom mo2liwo56 kontynuowania

nauki w innej szkole tego samego typu,

570

Statut wchodzi w 2ycie z dniem L wrze6nia 2022 r.

Wiliams Sp. z o.o,
z siedzibq w Pokr6wce

ul. Jarzqbinowa 10e
22-L0O Pok16wka
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