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Statut Szkoly Policealnej Medycznej WILIAMS w Chelmie

R.OZDZIALI

NAZWA I TYP SZKOLY

$l

l. Nadaje sig statut niepublicznej szkole policealnej o nazwie: Szkola Policealna Medyczna

WILIAMS w Chelmie.

. 2. Adres szkoty: Plac dr. Edwarda tr uczkowskiego 15 ,22-100 Chelm'

3. Szkota Policealna Medyczna WILIAMS w Chelmie, zwataw dalszej czgSci statutu ,,Szkol?",

jest niepubliczn4 szkol4 ponadpodstawow4 - szkol4 policealn4 dla os6b posiadaj4cych

wyksztalcenie Srednie lub wyksztalcenie Srednie branZowe, o okresie nauczania nie dluZszym

niZ 2,5 roku.

\,. 4. Nauka w szkole prowadzona jest w formie stacjonarnej izaocznej.

5. Szkola ksztalci w zawodach okreSlonym w klasyfikacji zawod6w szkolnictwa zawodowego:

l) opiekun medyczny - symbol cyfrowy zawodu - 532102 - 3 semestry (forma stacjonarna)

2) technik sterylizacji medycznej - symbol cyfrowy zawodu - 321104 - 2 semestry (forma

zaoczna),

3) asystentka stomatologiczna - symbol cyfrowy zawodu - 325101 - 2 semestry (forma

stacjonarna),

4) higienistka stomatologiczna - symbol cyfrowy zawodu - 325102 - 4 semestry (forma

stacjonarna),

. 5) terapeuta zajgciowy - symbol cyfrowy zawodu- 325907 - 4 semestry (forma stacjonarna).

6. Szkola ksztalci zgodnie z programami nauczania dla zawod6w uwzglgdniaj4cym podstawq

programow4 ksztalcenia w wy2ej wymienionych zawodach.

'\v. 7. Czas trwania oraz forma prowadzenia nauki w poszczeg6lnych zawodach jest zgodna

z odrgbnymi przePisami'

ROZDZIALII

osoBA PROWADZACA

$2

L Osobq prowadz4c4 Szkolg jest: Wiliams Sp. z o.o. ul. Jarzgbinowa 10 e,22-100 Pokr6wka.

2. Organem sprawuj4cym nadzor pedagogiczny nad Szkol4 jest: Lubelski Kurator O5wiaty.

J
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R]OZDZTA\., III

CELE I ZADANIA SZKOLY

$3
Gl6wnym celem Szkoly jest wszechstronne przygotowanie teoretyczne i praktyczne sfuchaczy do

wykonywan ia zadah, a w szczeg6lno6ci :

1) profesjonalnego isumiennego wykonywaniazawodu, w kt6rym sig ksztalci,

2) komunikowania sig bezpo6redniego jak i wykorzystania r6Znorodnych 6rodk6w technicznych,

3 ) wyszukiw ania, pr zetw ar zania i wykorzystywan ia i nformacj i,

4) samodzielnego podejmowania decyzji, z poczuciem odpowiedzialnoSciza jej skutki,

5) dzialania tw6rczego opartego na samorozwoju,

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

7) pracy zespolowej,

8) dotrzymywania termin6w i norm jakoSciowych.

$4

1. Szkola stawia sobie do realizacji nastgpuj4ce zadania'.

1) przekazywanie wiedzy i umiejgtnoSci z zal<resu niezbEdnego do uzyskania wyksztalcenia

w wybranym zawodzie,

2) wpojenie sfuchaczom zasad etykizawodowej,

3) nabycie umiejgtnoSci wykonywania zawodu w warunkach integracji europejskiej.

2. Przy realizacjizadaf okreslonych w ust. 1 w szkole przestrzegane s4 nastgpuj1cezasady:

l) zapewnienia sluchaczom pelnego rozwoju umyslowego, moralno - emocjonalnego i ftzycznego

zgodnie z ich potrzebami i mo2liwo6ciami psychofrzycznymi w warunkach poszanowania

godno6ci osobistej oraz wolnoSci Swiatopogl4dowej i wyznaniowej,

2) zapewnienie sluchaczom opieki pedagogicznej oraz pelnego bezpieczenstwa w Szkole

i w czasie zajg6 organizowanych przezSzkolg,

3) umo2liwienie sluchaczom rozwoju ich talent6w i zainteresowafi poznawczych, spolecznych.

$s

Szkola realizuje swoje zadania poprzez:

1) dob6r wykwalifikowanej kadry nauczycieli,

2) wsp6lprac9 z organem nadzoru pedagogicznego,

3) wsp6tprac9 z osob4 prowadzqcq i organami Szkoty,

4) trrzgdami pracy, zakladami pracy,

5) Centraln4 Kornisj4 Egzaminacyjn4 w Warszawie i Okrggow4 Komisj g Egzaminacyjn4

w Krakowie.

4
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R]OZDZTALIV

ORGANY SZKOLY

$6

Organami Szkoty s4:

1) Dyrektor,

2) RadaPedagogiczna,

. 3) Samorz4d SluchaczY'

$7

l. Dyrektor kieruje dzialalno6ci4 pedagogiczn4 i administracyjn4 Szkoty oraz reptezentuje osobg

prowadzqc4 wobec zatrudnionych w Szkole pracownik6w pedagogicznych, pracownik6w

administracyjno - dbsfugowych oraz sluchaczy.

\v 2. Dyrektor w zakresie dzialalno6ci pedagogicznej Szkoty jest odpowiedzialny za:

I ) przyjmowanie sluchaczy,

2)zawieranie um6w ze stuchaczami dotycz4cych ksztalcenia w Szkole,

3)podejmowanie decyzji o skre$leniu zlisty sfuchaczy, na podstawie uchwaly rady pedagogicznej

po zasiggnigciu opinii samorz4du sluchaczy,

4) zawieranie um6w z pracownikami pedagogicznymi,

5) kontrolg obowi4zk6w i praw pracownik6w pedagogicznych oke6lonych w niniejszym statucie,

6) zatwierdzanie program6w nauczania po zasiggnigciu opinii rady pedagogicznej,

7) realizacjg zadart zgodnie z uchwalami rady pedagogicznej, podjgtymi w ramach ich

. kompetencji stanowi4cych,

8) wstrzyrnanie wykonania uchwal, podjgtych w ramach kompetencji stanowi4cych rady

pedagogicznej, niezgodnych z przepisami prawa oraz zawiadomienie o wstrzymaniu

\r wykonania uchwaly organu prowadz4cego Szkolg i organu nadzoru pedagogicznego,

9) zapewnieniebezpieczelistwa pracy i nauki,

l0) wsp6lprac9 z samorz1dem sluchaczy jeSli zostal utworzony,

l l) wlaSciwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie

z obowi4zuj4cymi przepisami oraz W dawanie sfuchaczom dokument6w zgodnych

z posiadanq przez Szkolg dokumentacj4.

3. Dyrektor w zakresie dzialalno6ci administracyjnej jest odpowiedzialny za:

l) sprawowanie biez4cego nadzoru nad dzialalnoSci4 administracyjno - gospodarczqSzkoly,

2) przedstawienie osobie prowadz4cej kandydatur na stanowiska pracownik6w administracyjno -
biurowych oraz opracowanie im zakesu obowi4zk6w po uzgodnieniu z osob4 prowadzqcq,

3) zapewnienie wla6ciwego stanu bezpieczetistwa i higieny pracy zgodnie z odpowiednimi

przepisami,

4) zapewnienie 6rodk6w dydaktycznych i innego wyposaZenia Szkoty,
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5) administrowanie maj4tkiem Szkoty,

6) organizowanie pracy sekretariatu,

7) dysponowanie Srodkami przyznanyrni zgodnie z zaleceniami osoby prowadz4cej.

4. Dyrektor Szkoty ma prawo :

l) wydawania poleceh slu2bowych wszystkim pracownikom Szkoly,

2) zatrudniania i zwalnia nauczycieli i pracownik6w niepedagogicznych,

3) przyznawania nagr6d oraz wymierzaniakar porz4dkowych nauczycielom i innym pracownikom

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

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

5) w5tyczania kierunk6w rozwoju Szkoty.

5. Dyrektor Szkoly wykonuje takze inne zadania wynikaj4ce z przepis6w szczeg6lnych.

$8
1. Osoba prowadz1ca Szkolg moze stworzyi stanowisko wicedyrektora do spraw dydaktycznych.

2, Zakres obowi4zk6w wicedyrektora do spraw dydaktycznych:

1) nadzoruje pracA nauczycieli w zakresie:

a. opracowywania program6w nauczania,

b. realizacji tresci podstawy programowej,

c. rytmicznoSci oceniania sluchaczy,

2) sprawuje nadz6r pedagogiczny w szkole oruzprzedstawiaradzie pedagogicznej, nie ruadziej ni2 dwa

ruzy w roku szkolnym, og6lne wnioski wynikaj4ce ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

i informacji o dzialalno6ci Szkoty,

3) nadzoruje organizacjg zajg6 edukacyjnych w ramach ksztalcenia zawodowego,

4) jest opiekunem praktyk zawodowych sfuchaczy.

$e
l. W szkole dziala Rada Pedagogiczna, kt6ra jest kolegialnym organem Szkoty w zakresie jej

statutowych zadai dotycz4cych ksztalcenia, wychowania i opieki'

2. W sklad rady pedagogicznej wchodz4 wszyscy pracownicy pedagogiczni pracuj4cy w Szkole.

3. Przewodnicz1cym rady pedagogicznej jest dyrektor Szkoly.

4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej s4 organizowane przed rozpoczgciem roku szkolnego,

w ka2dym semestrze w zwiqzku z zatwierdzeniem wynik6w klasyfikowania i promowania stuchaczy,

po zakonczen i u rocznyc h zajg6 szkolnych or az w miarg bie24cych potrzeb

5. Zebrania mog4 by6 organizowane:

1) na wniosek organu sprawuj4cegonadz6r pedagogiczny,

2) z inicjatywy przewodniczqcego,

3) zinicjatywy osoby prowadz4cej Szkolg,
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4) z inicjatywy co najmnie.i 1/3 czlonk6w rady pedago gicznej.

6. W zebraniach racly pedagogicznej mog4 bra1 ludzial z glosem doradczym osoby zapraszane przez

przewodnicz 4cego za zgod4 lub na wniosek rady.

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

zawiadomienie wszystkich jej czionk6w o terminie i porz4dku zebrania.

8. Do kompetencji stanowi4cych rady pedago gicznej naleLy :

1) podejmowanie r.rchwal w sprawie zatwierdzenia wynik6w klasyfikacji i promocji sluchaczy

w danym semestrze,

2) podejmowanie uchwal w sprawie skre6lenia z listy sluchaczy,

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

4) ustalenie organ izacj i doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoty,

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

!. zobowipzani zdawac w kazdyrn semestrze w formie pisemnej,

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

nad Szkol4 lub plac6wkq przez organ sprawuj4cy nadz6r pedagogiczny, w celu doskonalenia

pracy Szkoly lub plac6wki.

9. Do kompetencji opiniuj4cych rady pedagogicznej nale|y:

l) opiniowanie organizacji pracy Szkoly, w tym tozkladzajE6.

2) opiniowanie dopuszczenia do u2ytku w Szkole zaproponowanego przez nauczyciela, zesp6tr

nauczyciel i programu nauczania.

10. Uchwaty rady pedago gicznej s4 podejmowane zwykl4 wigkszo6ci4 glos6w w obecno6ci co najmniej

polowy jej czlonk6w.

ll. Zebrania rady pedagogicznej s4 protokolowane pismem komputerowym i spinane w ksiggg

protoko16w.

u 12. Wszyscy uczestnicy posiedzeri rady pedagogicznej zobowiqzani s4 do zachowania tajemnicy

i nieujawniania spraw poruszanyclt na posiedzeniach rady pedagogiczne}

13. Szczeg6lowe zasady pracy Rady Pedagogicznej Szkoty okesla Regulamin Pracy Rady

Pedagogicznej stanowi4cy odrgbny dokument wewn4trzszkolny.

$10

l. Sfuchacze maj4 prawo tworzyd Samorz4d Sfuchaczy'

2. Samorzqd Sluchaczy tworz1 wszyscy sfuchacze Szkoty.

3. Rada Samorz4du Sluchaczy zostaje utworzona na wniosek sfuchaczy.

4. Samorz4d poprzez sw6j organ - Radg Samorz4du Sluchaczy - mohe przedstawi6 Radzie

Pedagogicznej Szkoty oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoty,

aw szczeg6lno6ci dotycz4cych realizacji podstawowych praw sluchaczy, takichjak:
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1) prawo dozapoznaniasigzprogramem nauczania,z jego tre6ci4, celami i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postgp6w w nauce,

3) prawo do organizacji Lycia szkolnego, umo2liwiaj4ce zachowanie wlaSciwych proporcji migdzy

wysilkiem

szkolnym a mozliwoSci4 rozwijania i zaspokajania wlasnych zainteresowafi,

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5) prawo organizowania dzialalnoSci kulturalnej, oSwiatowej, sportowej oraz tozrywkowej zgodnie

z wlasnymi potrzebami i mo2liwo6ciami organizacyjnymi, w porozumienit z dyrektorem,

6) prawo wyboru nauczyciela pelni4cego rolg opiekuna samorz4du,

5. Zasady wybierania i dzialania organ6w Samorz4du Sluchaczy, jej zakres uprawnieri i zasady

wspolpracy z innymi organami szkoly okre$la Regulamin Samorz4du Sfuchaczy stanowi4cy odrqbny

dokument wewn4trzszkolny.

6. Regulamin Samorz4du Sfuchaczy nie mo2e by| sprzeczny ze statutem Szkoly.

7. W przypadku nieutworzenia Rady Samorz4du Stuchaczy, co roku ka2dy semestr wybiera po 3

przedstawicielilsluchaczy danego semestru, ktorzy tworzq Radg Semestraln4 Sluchaczy.

8. Rada Semestralna Samorz4du Sluchaczy danego semestru reprezentuje interesy grupy w kontaktach

z Dyrektorem Szkoly.

ROZDZIAI.Y

ORGANIZACJA SZKOLY

$ ll
1. Organizacjg zajq| edukacyjnych okreSla:

l) zarzqdzenie Dyrektora Szkoty o termiach rozpoczynania i kofczeniazajg6, okre6la terminy

wystawiana ocen, terminy rad pedagogicznych,

2) rozklad zajg6 ustalony przez dyrektora szkoly na podstawie szkolnego planu nauczania

z uwzglgdnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy,

3) przydzial czynnoSci nauczycielom.

2. Zarzqdzeniejest podawane do wiadomoSci nauczycieli na plenarnym posiedzeniu rady pedagogicznej

koficzqcych semestr. (
3 . Terminy rczpoczynania i zakoiczenia zajq6 dydaktyczno - wychowawczych okreSla sig na podstawie

rozporuqdzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego:

1) semestr zimowy rozpoczyna sig w pierwszym powszednim dniu wrze6nia, a kohczy

w ostatni pi4tek stycznia,

2) semestr letni rozpoczyna sig w pierwszym powszednim dniu lutego, akohciry w najbli2szy

pi4tek po dniu 20 czerwca.
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$12

l. System ksztalcenia oparly jest na konsultacjach indywidualnych i zbiorowych oraz konferencjach

instrukta2owych.

2. Konsultacje zbiorowe ze shtchaczami odbywaj4 sig we wszystkich semestrach zwykle:

1) w ksztalceniu zaocznym - co dwa tygodnie przez dwa dni, w soboty i niedzielq wedfug

ustalonego rozkladu zajg6),

2) w ksztalceniu stacjonarnym - co tydzief przez trzy lub cztery dni w tygodniu, wedtug

ustalonego r ozk\adu zajg6.

3. Organizuje sig dla sluchaczy dwie konferencje instrukta2owe w czasie jednego semestru: pierwsz4

wprowadzaj4c4 do pracy w semestrze i drug4 ptzedegzaminacyjn4'

4.Dopuszcza sig mo2liwo56 organizacji konsultacji indywidualnych w wymiarze 20o/o og6lnejliczby

godzin zajgd w danym semestrze w dowolnie wybranych dniach tygodnia.

\r 5. Organizuje sig zajgcia dodatkowe dla sluchaczy przygotowuj4ce do egzaminu z kwalifikacji

i wspierajqce w wyr6wnywaniu brak6w wiedzy sluchaczy - w miarg posiadanych Srodk6w pruez otgarl

prowadzqcy.

$ 13

Szkola kieruje samodzieln4 nauk4 sluchaczy, ulatwiaj4c im osi4ganie jak najlepszych wynik6w pruez:

1) zapoznanie sluchaczy z programem nauczania,

2) udzielanie pomocy w zaopatrzeniu sluchaczy w podrgczniki, poradniki, komentarze

metodyczne i inne materiaty.

$14

1. Podstawow4 jednostk1 organizacyjn4 Szkoty jest oddzial ztohony ze sluchaczy, realizujqcych

zajEcia edukacyjne okre6lone szkolnym planem nauczania.

\v. 2. Oddzial mohna dzielil na gupy na zajqciach, dla kt6rych:

1) ztresciprogramu nauczania wynika konieczno$d prowadzenia 6wiczeh, gdzieliczebno66 grupy

zaleby od iloSci stanowisk do 6wiczeri okre6lonych w podstawie programowej,

2) liczba stanowisk do 6wiczef lub zajg1 komputerowych jest mniejsza od liczebno6ci grupy.

3. LiczebnoS6 grupy na 6wiczeniachi zajgciach praktycznych musi by6 tak ustalona, by wykonywanie

zadafibqd|pokaz6w stwarzalamoZliwoS6 aktywnego udzialu sluchaczy w zajgciach, zachowaniezasad

bhp oraz wymog6w oke6lonych w podstawie programowej ksztalcenia w zawodach.

$ ls

L Godzina zajg6, konsultacji zbiorowych i indywidualnych orazkonferencji instrukta2owych trwa 45

minut.

2.W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig prowadzenie zajgd edukacyjnych w czasie 90 minut,

zachowuj4c og6lny czas zajE6 ustalony w tozkladzie zaj96.

9
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$16

Szkola prowadzi dokumentacjg przebiegu nauczania oke(lon4 dla szk6l publicznych przez Ministra

Edukacji Narodowej.

$17

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

przez ministra wla6ciwego ds. oSwiaty'

2. Szkola na wniosek sfuchaczy mo2e wydawal za$wiadczenia.

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

nauczania prowadzonej pt zez S zkol9.

4. Swiadectwa i legitymacje szkolne sq wydawaneprzez Szkolg nieodplatnie.

$18

\-, l. Po ukoriczeniu nauki w danym semestrze sluchacz otrzymuje informacjg o promowaniubqdit nie, na

semestr programowo .vqvilszy lub ukoriczeniu Szkoly.

2. Po ukofczeniu szkoly sluchacz otrzymuje Swiadectwo ukoriczenia Szkoly.

3. Sfuchacz, kt6ry aby otrzymal $wiadectwo ukofczenia szkoly, zobowiqzany jest przyst4pi6 do

egzaminu zawodowego przeprowa dzanego przez okrEgowe komisje egzaminacyjne.

$le
Sluchacz przyjQy do szkoly otrzymuje legitymacjg szkoln4, wazno66 legitymacji potwierdza sig

w kolejnym roku szkolnymprzez umieszczenie daty wazno6ci i pieczgci urzgdowej Szkoty.

$20

1. W przypadku utraty oryginalu Swiadectwa, absolwent mo2e wyst4pi6 do Szkoty z pisemnyrn

wnioskiem o wydanie duplikatu Swiadectwa.

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

z obowipzuj4cymi przepisami prawa oSwiatowego i wydaje je absolwentowi, kt6ry potwierdza jego

odbi6r.

s21

1. Do realizacji cel6w statutowych Szkoty dyrektor zapewnia:

1) sale lekcyjne,

2) pracownie zawodowe,

3) pomieszczeuia administracyjno - gospodarcze'

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

z odrgbnymi PrzePisami.

3. W szkole przestyzega sig zasad bezpieczeflstwa ihigieny zgodnie z przepisami okreSlonymi

w przepisach ministra wlaSciwego do spraw o6wiaty.

10
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R:OZDZIALVI

ORGANIZACJA PRAKTYK ZAWODOWYCH

522

I. Sluchacz ma obowi4zek odbycia praktyki zawodowej w rvymiarze okreSlonym w potlstawie

program6w dla danego zawodtt.

L Celem praktyki zawodowej jest umo2liwienie sluchaczom zastosowania i poglgbienia zdobyej

wiedzy i umiejgtno6 ci w rzeczywistych warunkach pracy'

2. Praktyka zawodowa realizowana jest w r62nych podmiotach gospodarczych i ins$rtucjach

w zaleilnoici od kierunku ksztalcenia.

3. Terminy praktyk ustala corocznie kierownik szkolenia praktycznego.

4. Praktyka zawodowa realizowanajest w oparciu o umowg zawartqmigdzy Szkol4, a zakJadem pracy'

lej organizatorem moze byd takZe Szkola.

5. Zakes wiadomoSci i umiejgtno6ci nabywanychprzez sluchaczy na praktykach zawodowych okreSla

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

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

zestaw plan6w nauczania zuwzglgdnieniem klas i semestr6w, kt6rych dotyczy.

6. Szkola sprawuje kierownictwo dydaktyczne nad praktyk4 zawodow4 poprzez kierownika szkolenia

praktycznego i ma prawo przeprowadza6 kontrolg praktyk.

ll, Zardania kierownika szkolenia praktycznego orarz opiekuna semestru.

1. Zadania organizacji praktyk zawodowych oraz prowadzenia dokumentacji dotycz1cej jej realizacji

. prowadzone sqprzez kierownika szkolenia praktycznego, wychowawc6w klas i opiekun6w semestr6w.

2. Do zadah kierownika szkolenia pral<tycznego naleLy w szczeg6lno6ci:

1) poinformowanie uczni6w o typie jednostki gospodarczej, w kt6rej powinni odby6 praktykg

zawodow4,

2) om6wienie tematyki obowi4zuj4cej sluchacza na praktyce (programu praktyki),

3) pomoc w doborze miejsca praktykizawodowej,

4) rozwiqzywanie problem 6w zglaszanych przez zaVJadorych opiekun6w praktyk,

5) sporz1dzanie um6w o praktykg zawodow4 z zakJadami pracy.

3. Opiekun praktyk gromadzi zaswiadczenia o odbyciu praktyk przez sluchaczy i sporz4dza wykaz na

posiedzenie klasyfikacyjnej rady pedagogicznej (ocena proponowana przez zakladowego opiekuna

praktyk, opinii o praktykancie).

4. Ocena zpraktyki zawodowej wpisywana jest do arkuszaocenucznia.

5. Sfuchacz, kt6ry zpowodu usprawiedliwionej nieobecno6ci nie odbyl praktyki w ustalonym terminie,

zobowi1zany jest do jej uzupelnienia podczas ferii, wakacji lub w innym terminie uzgodnionym

z kierownikiem szkolenia praktycznego i zaktadem pracy.

III. Zwolnienia z odbywania praktyk zawodowych.

l1
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1. Dyrektor Szkoty zwalnia sluchacza z obowi4zku odbycia praktycznej nauki zawodu jeSli sfuchacz

przedloZy:

1) uzyskane przed rczpoczgciem nauki w Szkole, Swiadectwo lub dyplom uzyskania tytulu

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

mistrzowski,

2) za|wiadczenie wydane przez pracodawcg, potwierdzaj1ce przepracowanie w zawodzie,

w kt6rym sig ksztalci, okesu co najmniej r6wnego okresowi ksztalcenia przewidzianego dla

, danego zawodu.

2. W przypadku zwolnienia sfuchacza z obowi1zku odbywania praktyk w calo6ci lub czgSci

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

nauki zawodu oraz podstawg prawn4 zwolnienia.

R.OZDZIALVII

PRAWA I OBOWIAZKI PRACOWNTKoW SZKOT.Y

$23

W Szkole pracuj4 pracownicy pedagogiczni i administracyjno - obslugowi.

$24

Pracownicy pedagogiczni Szkoly posiadaj4 kwalifikacje okreslone przez Ministra Edukacji Narodowej

dla nauczy ciel i szkol pub I icznych.

$2s

Prawa i obowi4zki pracownik6w administracyjno - obslugowych okre$laj4 indywidualne zakresy

czynno6ci opracowane przez dyrektora w konsultacji z osob4 prowadz4c4.

$26

1. Do podstawowych obowi4zk6w pracownik6w pedagogicznych naleLy:

1) odpowiedzialno$i za |ycie, zdrowie ibezpieczefstwo sluchaczy,

2) poszanowanie godno6ci osobistej sluchaczy,

3) bezstronnoS6 i obiektywizm w ocenie sluchaczy oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich

sfuchaczy,

4) wspieranie rozwoju psychofizycznego sluchaczy, ich zdolnoSci oruz zainteresowafi,

5) prowadzenie pracy dydaktycznej zgodnie z obowiqzuj4cym w szkole programem,

6) odpowiedzialnoS6 za jakoS6 iwyniki pracy dydaktycznej,

7) dbaloSi o pomoce dydaktyczne i sprzgt szkolny,

8) przestrzeganie dyscypliny pracy,

9) doskonalenie umiejgtnoSci dydaktycznych i podnoszeniu wiedzy merytorycznej.

2. Podstawowe prawa pracownik6w pedagogic znych:

t2



Statut Szkoty Policealnej Medycznej WILIAMS w Chelmie

l) autonomia w doborze stosowanych metod nauczania spoSr6d uznanych przez wsp6lczesne

nauki pedagogiczne,

2) otrzymanie wynagrodzenia po zakofrczeniu realizacji procesu dydaktycznego, zgodnie

zzawart4 umow4,

3) wla$ciwie zorganizowane warunki pracy dydaktycznej,

4) swoboda wyraLaniamy6lii przekonari beznaruszania dobra innych os6b,

5) skladanie osobom prowadz4cym szkolg propozycji zmian w programie danego przedmiotu

w formie pisemnej za po6rednictwem dyrektora szkoty,

6) glosowanie na posiedzeniach rady pedagogicznej w sprawach le24cych w kompetencjach rady

pedagogicznej,

7) korzystanie z pomocy dydaktycznych bgd4cych w posiadaniu Szkoly,

8) korrystanie w swej pracy zpomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora Szkoty,

527

l. W zwi4zku z prowadzon4 prac4 dydaktycznq oraz w ramach zawaftej umowy pracownik

pedago giczny j est w szczeg6 I n oS ci zob owi4zany do :

l) przeprowadzenia zajEd w liczbie okeSlonej w zawartej z nim umowie oraz zgodnie

zrozkladem zajg6,

2) stawienia sig w Szkole co najmniej na 10 minut przed planowanymi zajgciami,

3) przestrzegania okeSlonych w rozkladzie zajgd przerw migdzylekcyjnych,

4) uzgadniania z dyrektorem Szkoly co najmniej natydzien przed planowanym terminem zaj96

. wszelkich zmian w godzinach prowadzenia zajEd z danego przedmiotu,

5) kontaktowania sig z sekretariatem osobiScie przynajmniej co dwa tygodnie orazkahdorazowo

na wezwanie dyrektora szkoly, jehelizajgcia s4 prowadzonepoza siedzib4 Szkoly,

6) wypelniania na biea4co obowi4zuj4cej dokumentacji przebiegu nauczania,

a w szczeg6lnoSc i dzienn i k6w I ekcyj nych oraz protokol6w egzaminacyj nych,

7) przygotowywania temat6w sprawdzian6w (innych form okre6lenia wiedzy

i umiejgtnoSci), temat6w zadafi egzaminacyjnych oraz sprawdzania i oceny prac,

(w tym w szczeg6lno6ci prac kontrolnych i egzaminacyjnych) w uzgodnionym

z dyrektorem terminie,

8) przedtoLenia do zatwierdzenia dyrektorowi szkoly zestaw6w zadan egzarninacyjnych,

9) opracowanie programu nauczania, korzystanie z gotowych program6w jak

i dokonywanie modyfikacji programu KOWEZIU, czy ORE,

l0) infonnowania sluchaczy o wymaganiach edukacyjnych niezbgdnych do uzyskania

poszczeg6lnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowi1zkowych zajg6 edukacyjnych

izapisania tego instruktaLuw dzienniku lekcyjnym w swoim przedmiocie,

1 I ) oceniania sluchaczy zgodnie z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania,

13
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l2) poddania sig nadzorowi pedagogicznemu ze strony dyrektora Szkoty,

13) uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej,

14) wsp6lpracy z opiekunami semestr6w,

15) zapoznawania sig na biez4co z informacjami na tablicy ogloszeri Szkoty.

l6) w uzasadnionych wyj4tkowych przypadkach, je2eli pracownik pedagogiczny nie moZe odby6

zajg1 w danym dniu, zobowi4zany jest powiadomi6 o tym fakcie dyrektora Szkoly co najmniej

na 48 godzin przed przewidywanymi zajgciami lub najwczesniej jak to mo2liwe, odwolane

, zajgcia musz4 zostal ztealizowane w dodatkowym terminie'

$28

1. Za przeprowadzenie zajg6 pracownikowi pedagogicznemu przysfuguje wynagrodzenie zgodne ze

stawk4 godzinow4 ustalon4 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 Szkoty.

3, W uzasadnionych przypadkach - jeileli.lvqrl<raczato poza standardowy zakes czynno6ci -
pracownikowi pedagogicznemu mo2e przyslugiwa6 dodatkowe wynagrodzenie zwiqzane z

dodatkowymi czynnoSciami. Ka2dorazowo musi by6 ono ustalane z dyrektorem Szkoly.

$2e

W rwi4zku z prowadzeniem zajgd w szkole, prowadzonej przez organ prowadzqcy okre6lone w $ 2

n iniejszego statutu, pracownik pedagogiczny:

. l) ma obowi4zek dochowania tajemnicy sfu2bowej a w szczeg6lnoSci zagadtiefi dotyczqcych

modelu organizacyjnego szkoty, danych osobowych sluchaczy orazmaterial6w dydaktycznych

dostarczony ch pr zez S zkolg,

2) nie moze na terenie Szkoty lub poza ni1 w zwiqzku z prowadzonymi zajgciami prowadzid

dzia\aft na rzecz podmiot6w konkurencyjnych wobec szkoly oraz dzialah, kt6re w jakikolwiek

spos6b mog4 stanowi| zagroilenie dla interesu Szkoty.

$30

1. Dyrektor Szkoly kaildorazowo ..vqtznacza opiekuna semestru'

2. Opiekun semestru jest w szczeg6lno6ci odpowiedzialny za:

l) wsp6lprac9 ze sluchaczami oraz innymi pracownikami pedagogicznymi tcz4cymi na danym

semestrze,

2) analizgwynik6w pracy dydaktycznej i doskonalenia jej pod k4tem indywidualnych mo2liwo6ci

sfuchaczy,

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

- o zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania.
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3. Opiekun sprawuje opiekg nad sluchaczami, migdzy innymi:

l) tworzy warunki wspomagaj4ce rozw6j s.luchacza, w wymiarze intelektualnym, psychiczrtym,

spolecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i etycznym,

2) inspiruje i wspomaga dziataniazespolowe stuchaczy, ksztaltuje umiejqtno6ci sfuchania innych

i rozumienia ich pogl4d6w,

3) rozwiqzuje konflikty w zespole sluchaczy, pomigdzy sluchaczami a innymi czlonkami

spoleczno$ci szkolnej,

. 4) wsp6tpracuj e znauczycielami ucz4cymi w oddziale, koordynuje ich dzialania'

$ 31

Nieprzestrzeganie postanowiefi niniejszego statutu mo2e spowodowa6 przerwanie wspolpracy Szkoty

z pracownikiem pedagogicznym.

ROZDZIAI, VUI

PRAWA I OBOWIAZKI SLUCHACZY

$32

l. Sfuchacz ma prawo do zdobywania wiedzy, rozwijania umiejgtno6ci i zainteresowafl

zposzanowaniem zasad godnoSci i tolerancji ludzkiej.

2.W szczeg6lno6ci sluchacz ma prawo do:

1) |yczliwego i podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym,

2) zapoznania sig ze statutem szkoly oraz obowi4zuj4cymi regulaminami,

3) zapoznania sig z realizowanym w szkole programem nauczania oraz stawianymi wymaganiami,

4) procesu ksztalcenia zorganizowanego zgodnie z zasadami pracy umyslowej,

5) warunk6w w szkole zapewniaj4cych bezpieczefistwo sluchaczy,

6) swobody wyrahaniamySliiprzekonari dotycz1cychwszystkich dziedzinLyciaSzkoly,

7) rozwijania zainteresowafl, zdolnoSci i talentu w ramach procesu edukacyjnego i zaj96

pozalekcyjnych organizowanych zgodnie z moLliwoSciami bazowymi, kadrowymi

i finansowymi Szkoty,

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

r62norodnych sposob6w kontroli postgp6w w nauce okreslonych w zasadach oceniania,

klasyfi kowania, promowania,

9) pomocy w przypadku trudno6ci w nauce poprzez dodatkowe indywidualne konsultacje

z pracownikami pedago gicznymi na odrgbnie ustalonych zasadach finansowych,

10) korzystania z pomieszczehszkolnych, Srodk6w dydaktycznych, sprzgtu, ksiggozbioru podczas

zaj96 edukacyjnych i pozalekcyjnych,
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1 1 ) wplywan ia na 2y cie Szkoly poprzez dzialalnofil samorz4du sluchaczy.

$33

Sluchacz ma obowi4zek przestrzegania postanowieri zawaftychw statucie szkoty, aw szczeg6lnoSci:

1) systematycznie i aktywn ie uczestniczyd w zajgciach edukacyj nych, przygotowywa6 sig do nich

oraz wlaSciwie zachowywa6 w ich trakcie,

2) w ci4gu 14 dni usprawiedliwi6 kazdorazow4 nieobecnoSd poprzez przedstawienie za!;wiadczen

lekarskich lub innych dokument6w wiarygodnych oraz uzupelnia6 spowodowane

, nieobecnoSci4 braki w opanowaniu materialu nauczania,

3) aktywnie uczestniczy6 w 2yciu Szkoly,

4) przestrzegad og6lnie przyjgtych zasad kultury wsp6l2ycia w odniesieniu do koleg6w

i kole2anek oraz pracownik6w Szkoty,

5) swoim zachowaniem nie narairi| wlasnego Zycia i zdrowia oraz innych os6b na

niebezpieczefistwo, dba6 o higienq osobistq i schludny wygl4d,

6) szanowa6 wlasno$6 szkoln4, osobist4, dba6 o lad, porz4dek w miejscu nauki, naptawial b4d2

rekompenso w a6 wyrzqdzone szkodY,

7) godnie reprezentowa6 Szkolg,

8) podporz4dkowa( sig zarzydzeniom dyrektora, rady pedagogicznej, rady samorz4du sluchaczy,

9) regularnie wnosid oplaty za naukg,

10) nie ujawniania spraw dotyczqcych org.anizacji Szkoty szkolom o chatakterue konkurencyjnym.

$34

. 1. Za wyro1niaj4ce postgpy w nauce i aktywny udzial w 2yciu szkoly, sluchacz ma prawo do nagr6d

przyznawanychprzez dyrektora szkoty i radg pedagogiczn4 w postaci:

1) pochwaly opiekuna grupy,

2) pochwaty dyrektora SzkolY,

3) nagrody rzeczowej.

2. Dyrektor Szkoty, rada pedago giczna i samorz4d sluchaczy w porozumieniu z organem

prowadz4cym mogq ustali6 dodatkowe warunki przyznawania nagr6d,

3. Za nieprzestrzeganie niniejszego statutu Szkoly sluchacz moZe by ukarany:

1) indywidualnym upomnieniem opiekuna semestru wpisanym do dziennika,

2) upomnieniem lub naganq dyrektora szkoty,

3) skreSleniem z listY sfuchaczY.

4.W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach: uwarunkowanych bardzo trudn4 sytuacj4 rodzinn4

sluchacza, w nagrodg za szczeg6lne osi4gnigcia stuchacza w Szkole i poza Szkol4, Dyrektor Szkoty

mo2e wnioskowa6 do osoby prowadz4cej o obniZenie wysokoSci czesnego sluchacza'
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ROZDZIAI. D<

zAsADY OCENIANIA, KLASYF'IKOWANIA I PROMOWANIA SLUCHACZY

POSTANOWIENIA OGOLNE

$3s

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

okreslonymi dla szk6l publicznych przez ministra wlaSciwego ds. o6wiaty.

$36

Oceny klasyfikacyjne ustala sig po ka2dym semestrze i stanowi4 one podstawg do promowania

sluchacza na semestr proglamowo wyLszy lub ukoriczenia ptzez niego Szkoly.

$37

1 . Ocen ian ie w ew nqtr zszkolne os i4gn i 96 edukacyj nych polega na :

1) rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postgp6w w opanowaniu przez s\uchacza

wiadomoSci i umiejgtnoSci w stosunku do wymagari edukacyjnych wynikaj4cych z treSci

programowych,

2) formulowaniu oceny.

2. Ocenianie wewn4trzszkolne ma na celu:

l) poinformowanie sluchacza o poziomiejego osi4gnig6 edukacyjnych i postgpach wtym zakresie,

2) pomoc sluchaczowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3) motywowanie sluchacza do dalszej pracy,

4) umoZliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznej.

3. Ocenianie wewn4trzszkolne obejmuje:

1 ) formulowan ie przez nauczycieli wymagafi edukacyjnych oraz informowanie o nich sluchaczy,

2) ocenianie biehqce,

3) oceng z prac pisemnych,

4) przeprowad zenie egzamin6w semestralnych,

5) przeprowadzenie egzamin6w poprawkowych oraz egzamin6w w dodatkowym terminie

$38

l. Nauczyciele na pocz4tku ka2dego semestru sA zobowiqzani do informowania sluchaczy

o wymaganiach edukacyjnych niezbgdnych do otrrymania przez sluchaczy poszczeg6lnych

semestralnych ocen klasyfikacyj nych z zajgd edukacyjnych wynikaj4cych z rcalizowanego ptzez siebie

programu nauczaniaoraz sposobu sprawdzania osi4gnigd edukacyjnych sluchaczy.

2. Wymagania edukacyjn e oraz sposoby sprawdzania osi4gnig6, o kt6rych mowa w ust. l, powinny byi
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oke6lone przeznauczycieli na pierwszych zajEciachedukacyjnych w semestrze.

3. Wymagania edukacyjne, o kt6rych mowa w ust. 1, nie mog4 byd sprzeczne z niniejszym dokumentem.

4. Dyrektor Szkoty oraz nauczyciele uczqcy poszczeg6lnych przedmiot6w sq zobowi?zani

poinformowa6 sluchaczy o zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania na pocz4tku kaZdego roku

szkolnego.

$3e

1, Oceny ustala sig wedlug skali zawartej w poniZszej tabeli, stosuj4c nastqpuj4ce kryteria oceniania:

l) Stopieri celuj4cy (cel) otrzymuje sluchacz, kt6ry:

a. Nie tylko potrafi korzysta6 z r62nych Lr6del informacj i wskazanych przez nauczyciela ale

r6wniez umie samodzielnie zdobyd wiadomo6ci.

b. Systematycznie wzbogaca swoj4 wiedzg przez czytanie ksiq2ek i arffkul6w dotyczqcych

danej problematyki.

c. Biegle posluguje sig zdobytymi wiadomoSciami w rozwi4zywaniu problem6w

teoretycznych lub praktycznych w ramach tre3ci programowych'

d. Potrafi poprawnie rozumowa6 kategoriami przyczynowo - skutkowymi, umie wi1zal

wiedzg zdobytq na wielu przedmiotach, catro6ciowo ujmuje problemy.

e. Wyra?asamodzieln4 oceng zagadnieri i proble m6w, wyra?a swoje zdani e thywajqc

odpowiedniej argumentacj i.

f. W tw6rc4z spos6b pr6buje stawiai nowe hipotezy, rozwi?zywal zadania nowymi

sposobami, vtyci4ga6 interesuj4ce wnioski i proponowad nowe spojrzenie na

problemY.

g. Pracuje systematycznie, jest aktywny na zajEciach, wykonuje dodatkowe zadania.

h. Posiada peln4 wiedzg programow4, kt6ra jest efektem samodzielnych poszukiwari

w wielu 2r6dlach informacji oraz wlasnych przemySleri.

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

a. Sprawnie korzysta ze wszystkich dostgpnych i wskazanychprzez nauczyciela

2r6del informacji orazpotrafr' korzystaj4c ze wskaz6wek nauczyciela- dotrze6 do

innych 2r 6del wiadomoSc i.

b. Samodzielnie rozwi4zuje problemy i zadania postawione przez natczyciela

posluguj4c sig nabytymi umiejgtnoSciami'

c. Rozwi4zuje dodatkowe zadania o Srednim stopniu trudno6ci. Pracuje

systematycznie.

d. Wykazuje aktywn4 postawg w trakcie konsultacji.

e. Potrafi poprawnie rozumowa6 w kategoriachprzyczynowo- skutkowych

wykorzysttrj4c wiedzg przewidzian4 programem r62nych pokrewnych

przedmiot6w oraz dokonywa6 syntezy i analizy materiafu rzeczowego.
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f. Posiada umiejgtnoSci zastosowania zdobytej wiedzy w nowych sytuacjach

poznawczych.

g. Posiada zas6b wiedzy okreslony programem orazwiedzg uzyskan4 w wyniku

rozwijania dodatkowych zainteresowah poprzez korzystanie z r6Lnych 2r6del

informacji.

3) Stopieri dobry (db) otrzymuje sluchacz, kt6ry:

a. Potrafi korzystad ze wszystkich poznanych w czasie konsultacji 2r6del

informacji.;

b. Umie samodzielni e rozwiqzywa6 typowe zadania, natomiast zadania o stopniu

trudniejszym wykonuj e pod kierunkiem.

c. Rozwi4zuje niekt6re dodatkowe zadania o stosunkowo niewielkiej skali

trudnoSci.

d. Poprawnie rozumuje w kategoriachprzyczynowo - skutkowych. Umie

samodzielnie wnioskowa6.

e. Potrafi wykorzysta6 posiadan4 wiedzg w procesie dalszego ksztalcenia i iryciu

codziennym

f. Opanowal podstawowe elementy wiadomoSci programowych pozwalajqce na

rozu mienie naj waZn iej s zy ch zagadnieh,

4) Stopieri dostateczny (dst) otrzymuje sfuchacz, kt6ry:

a. Potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzysta6 z podstawowych 2r6del.

informacji.

b. Potrafi wykona6 typowe zadaniateoretyczne lub praktyczne o Srednim/ stopniu

trudnoSci.

c. W czasie konsultacji wykazuje sig aktywnoSci4 w stopniu zadowalaj4cym i

wykazuje gotowoS6 do rozwijania swych umiejgtno6ci.

d. Opanowal podstawowe elementy wiadomo6ci programowych pozwalaj 1ce na

rozumienie naj waZn iej s zy ch zagadniefi .

5) Stopief dopuszczajqcy (dp) otrzymuje sfuchacz, kt6ry:

a. Potrafi pod kierunkiem nauczyciela wykona6 proste polecenia wymagaj4ce

zastosowania podstawowej wiedzy i umiej gtnoSci'

b. Wykonuj e zadaniateoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu

trudnoSci.

c. Wykazuje chg6 do dalszej nauki, o przry pomocy nauczyciela, umoZliwi mu dalsze

ksztalcenie i rokuje osi4gnigcie wymaganego minimum wiedzy i umiejqtnoSci

przewidzianych materialem programowym.

d. Nie opanowal w spos6b dostateczny materialu przewidzianego materialem

programowym
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ijego wiedza posiada znaczfiebraki, kt6re jednak mohna usun46 w dlu2szym

okresie czasu'

6) Stopieri niedostateczny (ndst) otrzymuje stuchacz, kt6ry:

a. Nie potrafi wykona6 zadafi teoretycznych i praktycznych o niewielkim

(elementarnym) stopniu trudnoSci,

b. Nie opanowal wiadomo3ci programowych w dostatecznym zakresie,

umozliwiaj4cym mu przej6cie do wyzszego poziomu ksztalcenia. Braki w wiedzy s4

na tyle duLe, Ze nie rokuj4 nadziei na ich usunigcie nawet przy pomocy nauczyciela.

2. Kryteiaoceniania okre6lone w ust.I pkt I ) - 6) s4 podstawqtakie do wystawienia ocen semestralnych

z zastrze1eniem, Le przy ich wystawianiu stosuje sig peln4 oceng (bez plus6w i minus6w).

$40

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

1) semestralnej,

2) koricowej.

2. SLuchacz jest dopuszczony do egzamin6w semestralnych:

1) je2eli uczEszczal na obowi4zkowe zajgcia edukacyjne/konsultacje przewidziane w szkolnym

planie nalczaniaw wymiarze co najmniej 50Y, czasu przeznar:zonego na kaZde z tych zajE6:

2) uzyskal pozytywne oceny biehqce w ci4gu semestru'

3. Oceng klasyfikacyjnq z danych zajg6 edukacyjnych, na podstawie przeprowarizonego egzaminu,

ustala naucryciel prowad z1cy zajgcia.

4. Ustalona przeznauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyj namoheby6 zmieniona tylko w wyniku

egzaminu poprawkowego,

5. Opiekun semestru, po zatwierdzeniu przez radg pedagogiczn1 semestralnej klasyfikacji, informuje

o niej sluchaczy.

$41

L Sfuchacz ma prawo do wniesienia zastrzehenia, jeLeli vzna, Le semestralna ocena klasyfikacyjna

zostala ustalona niezgodnie z przepisami prawa. ZastrzeLenia mog4 by6 zgloszone w terminie 2 dni od

dn ia zakoric zenia zajgd dydaktycznych;

Z. W pr4,padku stwierdzenia, 2e semestralna ocena klasyfikacyjna z zajEd edukacyjnych zostala

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotycz4cymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoty

powoluje komisjg, kt6ra przeprowadza egzamin, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala semestraln4

oceng klasyfikacyjn4 z danych zajE| edukacyjnych. Je2eli slucha cz, z przyczyn nieusprawiedliwionych

nie stawi sig na egzamin w wyznaczonymterminie, ocena wystawiona przeznauczyciela jest ostateczna;

3. W razie stwierdzenia,2e ocena zostala ustalona zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami prawa,

dyrektor Szkoly informuje na piSmie, w ci4gu 3 dni od podjgcia decyzji, sluchacza o utrzymaniu w mocy
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ustalonej przez nauczyciela oceny z danych zaj96 edukacyjnych' Decyzja Dyrektora Szkoty jest

ostateczna.

4. Egzamin, o kt6rym mowa w ust. 2, ptzeptowadza sig nie p62niej niL w terminie 5 dni od dnia

zgloszenia zastrzehe'h. Termin egzaminu uzgadnia sig ze sfuchaczem;

5. Zprackomisji sporzqdzasig protok6l zawietaj4cy w szczeg6lnoSci:

l) sklad komisji;

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

3) zadania (pytania) sprawdzaj4ce,

4) wynik egzaminu oraz ustalon4 oceng'

6. Do protokolu, o kt6rym mowa w ust.5, dolFcza sig pisemne prace sluchaczaizwigzlq informacjq

o ustnych odpowiedziach sluchacza idol4cza sig do arkuszaocen.

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

z zajEd edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkow ego, z tym, 2e termin do zgloszenia

zastrzezehwynosi 5 dni od dnia przeprowadzeniaegzaminu poprawkowego. W tymprzypadku ocena

ustalona przez komisjq jest ostateczna.

g. Sluchacz mo2e wyst4pi6 do nauczycielaz wnioskiem o podwyZszenie oceny je6li spelnia nastqpuj4ce

warunki:

1) brat udziat w przynajmniej 90% zajqi edukacyjnych z danego przedmiotu,

2) uzyskal ze wszystkich zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy i umiejqtnoSci oceny bardzo

dobre,

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

uzyskat ocenY bardzo dobre.

9. JeSli sluchacz nie spelnia powyzszych warunk6w, wniosek bqdzie rczpatrzony negatywnie' Wnioski

bez uzasadnienia nie bgd4 rozpatrywane.

$42

1. Klasyfikowanie semestralne polega na podsumowaniu osi4gni96 edukacyjnych sfuchacza

zprzedmtotow okegonych w planie nauczaniai ustaleniu ocen klasyfikacyjnych zgodnie zptzepisami

obowi4zuj4cymi szkoly publiczne.

2. Klasyfi kowanie semestralne stuchacza obejmuje:

l) ustalenie listy stuchaczy klasyfikowanych i nieklasyfikowanych w danym semestrze ze

wszystkich przedm iot6w nauczania na podstawie egzamin6w s emestralnych,

2) wyznaczenie i przeprow adzenie egzamin6w poprawkowych dla sluchaczy' kt6tzy otrzymali

oceng niedostateczn4 oraz w terminie dodatkowym dla struchaczy, l<t6tzy z ptzyczyn

usprawiedliwionych nie przyst4pili do egzaminu w wyzna czonym terminie,

3) zatwietdzenie wynik6w klasyfikacji sluchaczy'

3. Klasyfikowania semestralnego dokonuje rada pedago giczna w formie uchwaly'
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4. Listg 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.

5. Podczas posiedzenia rady pedagogicznej, o kt6ryrn mowa w ust. 3, dyrektor przedklada do decyzji

rady pedagogicznej wnioski stuchaczy o dopuszczenie do egzamin6w w terminie dodatkowym.

6. Dyrektor Szkoly wyznaaza termin egzaminu dodatkowego.

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

rada pedago giczna podczas plenarnego posiedzenia podejmuje uchwalg o wynikach klasyfikacji

sluchaczy dopuszczonych do tych egzamin6w

8. Po dokonaniu klasyfikacji semestralnej podczas plenarnego zebrania po zakoftczeniu ostatniego

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

decyduje o:

l) promowaniu sluchacza na semestr programowo wyilszy,

2) kof,czeniu szkoly przez sluchacza.

9. Promocjg na sernestr programowo wyilszy otrzymuje sluchacz, kt6ry uzyska\ ze wszystkich

przedmiot6w obowi4zkowych w danym semestrze oceny semestralne, co najmniej dopuszczajqce oraz

prryst4prt ponadto do egzaminu zawodowego, jeZeli egzamin ten byl przeprowadzany w danym

semestrze.

10. Sluchacz koriczyl szkolg, jeZeli:

1) w wyriku klasyfikacji koricowej, na kt6r4 skladaj4 sig semestralne oceny klasyfikacyjne

z obowi4zkowych zajgd edukacyjnych uzyskane w semestrze programowo najwy2szym

i sernestralne oceny klasyfikacyjne z obowi4zkowych zajg6 edukacyjnych, kt6rych realizacja

zakonczyla sig w semestrach programowo nihszych w szkole danego typu uzyskal oceny

klasyfi kacyj ne z zaj gd ed u kacyj nych wyhsze od oceny niedostatecznej ;

2) odbyl obowi4zkowe praktyki przewidziane w szkolnym planie nauczania;

3) przyst1pil do egzaminu zawodowego ze wszystkich kwalifikacji wyodrgbnionych w zawodzie.

P O STAN OW I E N A SZC Z EG OT, OW E

$43

l. OkeSlenie wiedzy i umie.jgtnoSci stuchacza ze zrealizowanej czg6ci materialu nauczania w trakcie

danego semestru dokonywane jest na podstawie oceniania bielqcego i lwiczeh przygotowanych lub

zrealizowanych przez sluchacza w danym semestrze.

2. Do egzaminu semestralnego dopuszcza sig sluchacza, kt6ry uczgszczal na obowi4zkowe zajgcia

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

przeznaczonego na te zajEcia i konsultacj e oraz uzyskal z .vqymaganych |wiczert, sprawdzian6w oraz

wypowiedzi ustnych, oceny uznane za pozTttywne w ranach WSO,
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3. Ocenianie biehqce, kt6re ma za zadanie:

1) obrazowai osiqgniqcia edukacyjne stuchacza,

2) motywowai stuchacza do dalszych postqp6w w nauce,

3) udzielanie wskaz6wek do samodzielnego planowania wlasnego rozwoju;

4. Ocenianie biei4ce polega na:

l) ocenianiu poziomu wiedzy sluchacza podczas zajg6:

a. wypowiedzi ustne,

. b.rozwi4zywanie problem6w,

c. tw6rcze my6lenie

d.wsp6lpraca w grupie,

2) ocenianiu prac pisemnych stuchacza w formach ustalonych przez nauczyciela., dopuszcza sig

przeprowadzanie:

a. sprawdzian6w wiedzy,

b. kartk6wek,

c. prac kontrolnych o charakterze: referat6w rozprawek, wypracowafi, test6w

5. Wystawiane oceny s4 jawne dla sfuchacza.

6. Nauczyciel uzasadnia ustnie ustalon4 oceng podczas oceniania bieil1cego wskazuj4c pozytywne

aspekty wypowiedziale i wskazuj4c niedoci4gnigcia i braki.

7. Prace pisemne oceniane sQ ocen4 cyfrow4. Musz4 zawierul zwigzlq informacjg dla sbchacza,

uzasadniaj4c4 wystawion4 ocenQ.

8. Na wniosek sfuchacza nauczyciel ma obowi4zek udostgpni6 do wgl4du ocenione prace pisemne.

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

przedmiotu przewidzianych w SzPN dla danego kierunku ksztalcenia zawodowego.

$44

l. Nauczyciel ucz1cy danego przedmiotu zobowiqzany jest poinformowa6 sluchaczy w formie ustnej

o planowanym dopuszczeniu lub niedopuszczeniu sluchaczy do egzaminu semestralnego najpolniej na

przedostatnich zajgciach. W przypadkach szczeg6lnych zwiqzanych z rcallzacj4 niewielkiej liczby

godzin danego przedmiotu mo2liwe jest informowanie sluchaczy na ostatnich zajgciach.

2, O planowanym niedopuszczeniu sluchacza do egzaminu semestralnego naucryciel jest zobowi4zany

po informowa6 dyrektora szkoly pr zed r ozpocz gciem s esj i e gzaminacyj nej'

3. Listg sluchaczy dopuszczonychbqdl niedopuszczonych do sesji egzaminacyjnej danego semestru

zatwierdzarada pedago gicznana posiedzeniu rady pedagogicznej na okolo miesi4c przed posiedzeniem

rady klasyfikacyjnej.

$45
1, Egzaminy semestralne ustne i pisemne przeprowadzajq nauczyciele oke6lonych przedmiot6w.
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2.W szczeg6lnych przypadkach (choroba nauczyciela, wypadek losowy) w porozumieniu z dyrektorem

Szkoly dopuszcza sig przeprowadzenie egzaminu przez innego nauczyciela tego samego przedmiotu lub

osobiScie przez dyrektora Szkoty.

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

pod koniec danego semestru lub bezpo6rednio po zakohczeniu zajgd z danego przedmiotu w trakcie

semestru wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora Szkoly.

4. Oceny z czEici pisemnej i czg6ci ustnej egzamin6w semestralnych ustala sig wedlug nastgpuj4cej

skali:

l) stopief celuj4cy - 6

2) stopiefi bardzo dobry - 5

3) stopiefl dobry - 4

4) stopief dostateczny - 3

5) stopief dopuszczajqcy -2
6) stopieri niedostateczny - 1

5. Tematy egzaminu semestralnego ustnego lub pisemnego z materialu nauczania obowi4zuj?cego

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

Szkoty do zatwierdzenia najp62niej na 7 dni przed egzaminem.

6. Termin egzamin6w semestralnych powinien by6 podany do wiadomoSci sluchaaza na pocz4tku

semestru oraz co najmniej na dwa tygodn ie przed egzaminem przez nauczycieli ucz1cych

poszczeg6lnych przedmiot6w.

$46

L Egzaminy semestralne przeprowadzane sq w formie ustnej ze wszystkich przedmiot6w okre$lonych

wplanie nauczania,zzastrzeheniem ust.5 i 6.

2. Egzamin semestralny ustny sklada sig z trzech pytari problemowych lub zadafi do rozwiqzania

zawafich w zestawie egzaminacyjnym, kt6re sluchacz otrrymuje w drodze losowania..

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

przygotowanie sig do odpowiedzi.

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

5. Egzamin semestralny z przedmiot6w prowadzonych w formie zajgd praktycznych powinien miei

formg dwiczeri.

6. Opricz egzamin6w semestralnych zdawanych w formie, o kt6rej mowa w ust. I lub 5, sluchacz

w ka2dym semestrze zdaje egzaminy semestralne w formie pisemnej z dw6ch przedmiot6w

zawodowych podstawowych dl a danego zawodu, z godnie z planem nauczania.

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

pedagogiczna w formie uchwa{y. Uchwala rady pedagogicznej jest podana do wiadomoSci sluchaczy na

konferencj i instruktaZow ej r ozp oczy naj4cej semestr.
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$47

1. Na ka2dy z egzamin6w semestralnychprzeznacza sig dwie godziny lekcyjne (90 minut)'

2. Wszystki e egzaminacyjne prace pisemne wykonuje stuchacz na arkuszach papieru opatrzonych

podlu2n4 pieczgci4 szkoty.

3. Sluchacz, kt6ry zakoitczylpracA pisemn4, oddaje j4 egzaminatorowi i opuszcza salg.

4. Ocenione pisemne praae egzaminacyjne szkola przechowuje do czasu ukofczenia szkoly przez

sluchaczy.

$48

1, Wyniki egzaminu semestralnego odnotowuje sig w protokole egzaminu semestralnego.

2. Protok6l egzaminu semestralnego zawiera: imig i nazwisko nauczyciela przeprowadzajqcego

egzamin, nazwQ przedmiotu, termin egzaminu, informacjg o dopuszczeniu sluchaczy do egzamirtu

semestralnego, informacjg o pytaniach (zadaniach) egzaminacyjnych, imiona i nazwiska sluchaczy

zdajqcych egzamin oraz odpowiednio oceny z egzaminu.

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

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

w protokole egzaminu semestralnego formy pisemnej.

4.W prrypadku egzaminu realizowanego w formie |wiczefi i zajgd praktycznych, obowi4zuje protok6l

egzaminu semestralnego formy ustnej.

5. Zatwierdzony pruez dyrektora szkoly zestaw pytah egzaminacyjnych lub tematyka egzamrnt

realizowanego w formi e lwiczeh i zajg6 praktycznych, powinny stanowi6 zal4cznik do protokolu

egzaminu semestralnego.

6, Protokoly egzamin6w semestralnych przechowuje szkola przez okres dw6ch lat.

$4e

l. Sfuchacz, kt6ry z przyczyfl nieusprawiedliwionych nie przyst4pil do egzamin6w semestralnych

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

2. Sfuchacz, kt6ry z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst4pil do egzamin6w semestralnych

w wyznaczonym termini e, zdaje te egzaminy w terminie dodatkowym, vqlznaczonym ptzez dyrektora

szkoly.

3. Termin dodatkowy, o kt6rym mowa w ust. 2,wyznacza sig po zakoriczeniu semestru zimowego nie

p62niej ni2 do kofica lutego lub po zakortczenit semestru letniego nie p62niej ni2 do dnia 31 sierpnia.

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

oceng niedostatecznq,ma mo2liwoS6 przyst4pienia do egzaminu w sesjipoprawkowej.

$s0

Zmianw zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania sluchaczy w formie zaocznejdokonuje rada

pedago giczna S zkoty zgodn ie z ob ow iqzuj4cym i przep i sam i.
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EGZAMINY POPMWKOWE

$ sl

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

sluchacz moile zdawad egzamin poprawkowy.

2. Egzaminy poprawkowe mogq byl przeprowadzone po kazdym semestrze, tak2e po semestrze

programowo najwyilszym.

3.Egzamin poprawkowy nie dotyczy przedmiot6w, zkt6rych sfuchaczowiwyznaczono dodatkowy

termin egzaminu semestralnego.

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

wyilszy izostaje ske6lony z listy sfuchaczy.

5. Dyrektor szkoty mohe wyrazil zgodg na powt6rzenie semestru na pisemny wniosek sltchacza

uzasadniony sytuacj4 Lyciowq lub zdrowotn4 sluchacza, zloilony w terminie 7 dni od dnia zakofuczenia

zajqd dydaktycznych.

6. Sluchacz moze powtarza6 semestr jeden raz w okresie ksztalcenia w szkole. W wyj4tkowych

przypadkach dyrektor szkoty po zasiggnigciu opinii rady pedagogicznej moze wyrazil zgodE na

powt6rzenie semestru po ruz drugi w okresie ksztalcenia w szkole.

$s2

l. Egzamin poprawkowy przeprowadza naucryciel prowadzqcy dane zajEnia edukacyjne po

zakohczeniu semestru zimowego niep62niej ni2 do korica lutego i po zakoriczeniu semestru letniego

nie p62niej niZ do dnia 31 sierpnia.

2. Termin egzaminu poprawkowego Wznacza dyrektor szkoly w porozumieniu z nauczycielem

uczqcy m danego przedm iotu.

3. Terminy egzamin6w poprawkowych okreSlone sQ w zarz4dzeniu Dyrektora Szkoty dotyczqcego

organizacji semestru.

4. Sluchacz, kt6ry z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst4pit do egzaminu poprawkowego

w wyznaczonym terminie, mo2e przyst4pi6 do niego w terminie dodatkowym vqYznaczonym przez

Dyrektora Szkoty.

$s3

l. Egzamin poprawkowy jest przeprowadzany z odpowiedniego zakresu programu nauczania

realizowanego w danym semestrze.

2.Egzamin poprawkowy przeprowadza sig w formie ustnej'

3 . Egzamin poprawkow y z zajEd edukacyjnych prowadzonych w formie lwiczefi i zajg6 praktycznych

ma odpowiednio formg lwiczefi i zajg6 praktycznych'

4. Na podstawie wynik6w egzaminu poprawkowego nauczyciel ustala oceng semestralnq lub koricow4

z danego przedmiotu, kt6ra jest zatwierdzona przez radg pedago gicznq podczas posiedzenia w formie

uchwaly.
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$s4

l. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporz4dza sig protok6l, kt6ry zawiera: imig

i nazwisko nauczyciela przeprowadzajqcego egzamin, nazw1 przedmiotu, termin egzaminu, pytania

(zadania)egzaminacyj ne oraz informacjg o ich realizacji (w przypadku 6wiczeh i zaj96 praktycznych -
tematyka lwiczen|zadair), oraz ustalon4 dla sluchacza oceng z egzaminu.

2. Protok6l stanowi zal1cznik do arkusza ocen.

3. pytania egzaminacyjne oraz tematykg zadania praktycznego prrygotowuje nauczyciel prowadz4cy

egzaminpoprawkowy. Zestawy pytait oruztematyka powinny by| zatwierdzoneprzez dyrektora Szkoty

i dol4czone do protokolu.

SZCZEGOLNE PRZYPADKT KONTYNUACJI KSZTAI,CENU

$ss

L sluchaczowi Szkoly, kt6ry - po zakonczeniu danego semestru i skresleniu z listy sfuchaczy- zglasza

wniosek o kontynuacjg ksztalcenia w szkole w terminie trzech lat od daty przerwania , uznaje sig

zaliczony semestr i wpisuje sig go na semestr, na kt6ry zostal promowany przed ptzerwaniem

ksztalcenia.

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

zaliczasig przedmioty, z kt6rych uzyskal poprzednio oceng klasyfikacyjn4 wyhsz4 od niedostatecznej

i zwalnia sig go z obowi4zku uczEszczania na te zajEcia.

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

odpowiednio ,,zwolniony z obowi4zku uczgszczania na zajgcia" lub ,,zwolniona z obowi4zku

ttczEszczania na zaiEcia" oraz podstawQ prawn4 zwolnienia.

4. W przypadku, o kt6rym mowa w ust. I stuchacza ponownie wpisuje sig na listq sluchaczy otaz

zakladamu sig nowy arkusz ocen, do kt6rego dol1cza sig odpis poprzedniego arkusza ocen.

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

poprzednim semestrze przedm iot6w.

EGZAMIN ZAWODOWY

$s6

1. Egzamin zawodowy jest form4 oceny poziomu opanowania wiadomo$ci i umiejqtnoSci z zakesu

jednej kwalifikacji wyodrgbnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej ksztalcenia

w zawodzie szkolnictwa branzowego. Egzamin zawodowy jest egzaminem zewngtrznym,

2. Egzamin przygotowuj q, organizuj1 i przeprowa dzajq Ok'rqgowe Komisj eB,gzaminacyjne.

3. Egzamin zawodowy przeprowadzany jest w ci4gu roku szkolnego, a jego termin i harmonogram

usta la Dyrektor C entralnej Komisj i E gzaminacyj nej.

4, Dyrektor szkoly informuje sluchaczy o obowi4zku przyst4pienia do egzaminu zawodowego
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odpowiednio w danym roku szkolnym lub danym semestrze.

5. Warunkiem przyst4pienia do egzaminu jest zloLenie przez sluchacza szkoty pisemnej deklaracji

przyst4pienia do egzaminu zawodowego do dyrektora szkoty, zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami'

6. Sluchacz, aby ukoriczy6 szkolg ma obowi4zek przyst4pienia do egzaminu zawodowego.

7. Sluchacz, kt6ry zda egzamin zawodowy uzyskuje dyplom zawodowy'

R:OZDZIALX

ZASADY PRZYJMOWANIA SLUCHACZY

$s7

l. Do szkoty uczgszczaj4 osoby powyzej 18 roku bycia, a takZe osoby koticz4ce 18 lat w roku

kalendarzowyffi, w kt6rym przyjmowane s4 do szkoty.

2. Warunkiem przyjgcia kandydata na sluchacza do Szkoly jest:

1) ukoriczenie szkoly ponadgimnazjalnej, Sredniej og6lnoksztalc4cej lub 6redniej zawodowej

potwierdzone Swiadectwem ukoticzenia szkoly;

2) przedstawienie zaSwiadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazafi do nauki w zawodzie

okeSlonym w $ 1 ust. 5 statutu, od lekarza medycyny pracy'

$58

l. Zgloszenie przyjEcia do szkoly nastgpuje w formie podania, do kt6rego w zal4czeniu przedklada sig

doku menty potwierdzaj 4ce sp eln ien ie warunk6w pt zyjqcia kandydata.

2. Procedura kwalifikacyjna obejmuje sprawdzenie spelnienia warunk6w prryjgcia kandydata na

sluchacza.

3. Kandydat na sluchacza zostaje zapisany na listg sluchaczy po pozytywnym zakoriczeniu procedury

kwalifikacyjnej.

$se

1. Na semestr programow owyhszy w szkole moLebylprzyjgty kandydat, kt6ry spelni warunki przyjqcia

orazi

1) przedlo1y indeks szkoly publicznej analogicznego typu (ksztalc4cej w zawodzie, o kt6rym

mowa w $ 1, na kt6rego podstawie bgdzie mohna stwierdzi6 ukofczenie przezniego danego

semestru (z zasfize1eniem, 2e treS6 indeksu zostanie potwierdzona w odpisie arkusza ocen,

przyslanym z p opr zedniej szkolY),

2) przedlo1y indeks szkoly niepublicznej z uprawnieniami szkoly publicznej analogicznego typu

(ksztalc4cejw zawodzie, o kt6rym mowa w $ l), na kt6rego podstawie bqdziemolna stwierdzi6

ukoriczenie ptzez niego danego semestru (z zastrzeileniem, 2e l;reSd indeksu zostanie

potwierdzona w odpisie arkusza ocen, przyslanyrn z poprzedniej szkoly),

3) zloiy egzamin klasyfikacyjny ze wszystkich przedmiot6w nauczania wystgpuj4cych na
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semestrach ni1szych od tego, na kt6ry ubiega sig o przyjgcie - je2eli przedlo?y dokumentacjg

potwierdzaj4c4 ksztalcenie sig w szkole niepublicznej bez uprawnieri szkoty publicznej,

w zawodzie, o kt6rym mowa w $1.

2. W przypadku, gdy wystgpuj4 r62nice programowe w zakresie tre5ci programowych danych

przedm i ot6w, sluchacz p owi nien zdaw ad egzamin klasyfi kacyj ny'

3. Bgzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel ucz4cy danego przedmiotu w formie ustalonej

przez nauczyciela , nauczyciel ustala tak2e zal<res programowy egzaminu klasyfikacyjnego.

4. Nauczyci el tczqcy danego przedmiotu ustala termin egzaminu z zastrzeileniem, 2e egzamin ten

powinien by6 przeprowadzony do korica semestru'

5. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporzqdza sig protok6l zgodnie z obowi1zuj4cymi przepisami

zawierajqcy:

1) imig inazwisko nauczyciela prowadz1cego egzamin,

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego,

3) zadaniaegzaminacyjne,

4) oceng uzyskan4 z egzaminu.

6. Do protokolu dol4cza sig pisemne prace sluchacza, a w przypadku egzaminu ustnego zwigzly

informacjg o ustnych odpowiedziach sluchacza.

7. Protok6l stanowi zal1cznik do arkusza ocen sluchacza.

8. Otrzymanie oceny wyhszej od niedostatecznej z egzamrnu klasyfikacyjnego jest warunkiem

dopuszczenia sluchacza do egzamin6w semestralnych w danym semestrze.

ROZDZTALXI
pRzypADKI SKRSLENTA Z LISTY SLUCHACZY IROZWIAZANIA SEMESTRU

s60

1. Sfuchacz mo2e by6 skeslony z listy sluchaczy w nastgpuj4cych ptzypadkach:

1) jezeli nie uzyska 50% frekwencji na zajgciach,

2) jeaeli nie zostanie promowany na kolejny semestr - w zwiqzktt z otrzymaniem dw6ch lub

wigcej ocen ndst. oraz w przypadku gdy szkola nie prowadzi ksaalcenia na semestrze

bezpoSrednio nilszym,

3) jezeli jest nieklasyfikowany zjednego lub wigcej przedmiotu.

4) jezeli nie przyst4pil do egzaminu poprawkowego,

5) jezeli nie przestrzega obowi4zk6w sluchacza okreSlonych w statucie, a w szczeg6lnoSci:

a. poprzez swoje zachowanie naraLa na niebezpieczefistwo Zycie i zdrowie oraz innych

os6b,

b. niszczy mienie szkolne, i nie rekompensuje wyrzqdzonych szk6d,
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c. spo2ywa alkohol na terenie szkoly i przychodzi na zajgcia w stanie nietrzeLwym,

d. uirywa 6rodk6w odurzaj4cych na terenie otazpoza terenem szkoly,

e. nie podporz4dkowuje sigzarz1dzeniom dyrektora, rady pedagogicznej orazrudy

samorz4du sfuchaczy w zakresie dyscypliny,

f. uLrywaprzemocy fizycznej wobec koleg6w iwykladowc6w (eZeli istniej4 na to

niezapr zeczal ne dowo dY),

6) je1eli nie mo2e kontynuowa6 nauki z przyczyn osobistych - na pisemny wniosek sluchacza

skierowany do dyrektora szkolY.

2. W przypadkach okeslonych w ust. 1 uchwalg o skresleniu z listy sluchaczy podejmuje rada

pedagogiczna, kt6rej wykonanie powierza sig dyrektorowi szkoly. W uchwale powinien by6 okreSlony

termin wykonania uchwaty.

3. Skreslenie sfuchacza nastgpuje w formie decyzji administracyjnej dyrektora szkoly w rozumieniu

kodeksu postgpowania administracyjnego, od kt6rej slu2y sfuchaczowi prawo wniesienia odwolania do

wla6ciwego kuratora o6wiaty w terminie 14 dni od jej otrzymania'

$61

l. W zwiqzku z malo liczn4 grup4 sluchaczy na semestrze okeslonego kierunku ksztalcenia

zawodowego osoba prowadz1ca szkotg moze go rozwiqza| .

2. Organ prowadz4ca w porozumieniu z Dyrektorem Szkoly podejmuj4c decyzjg o rozwi1zaniu

kierunku ma obowi4zek poinformowa6 shtchaazy o:

1 ) dacie rozwiqzania danego kierunku,

2) zaproponowad sluchaczom kontynuowanie nauki w innej szkole policealnej, w kt6rej sfuchacz

bgdzie m6gl ukoficzy6 naukg i przystqpil do egzaminu zawodowego z kwalifikacji.

3. Sluchacz po otrzymaniu pisemnej informacji o zamknigciu kierunku zobowi4zany jest wterminie

7 dni od daty jej otrzymania poinformowa6 Dyrektora Szkoty o podjgtej decyzji.

4.W przypadku braku informacji w okeSlonym terminie sluchacz zostaje skre6lony z listy sluchaczy.

R]OZDZIAI,x.II

NAUCZANIE ZDALNE

$62

1, W przypadku zawieszenia zajgl na okres powy2ej dwu dni dyrektor szkoly ma obowi4zek

zorganizowac dla sluchaczy - nie p6Zniej niZ od trzeciego dnia zawieszenia zaj96 - zajgcia

z wykorrystaniem metod i technik ksztalcenia na odlegloS6.

2. Dyrektor szkoty mo2e odst4pi6 od organizacjinaukizdalnejjedynie zazgodq organu prowadz4cego

szkolg i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawuj4cegonadz6r pedagogiczny nad szkol4
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3 . Ksztalcenie na odleglo 66 to zaigcia:

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

2) indywidualna praca sluchacza z materia\ami przekazanymi czy wskazanymi ptzez nauczyciela

i wedtug jego wskaz6wek;

3) inne formy nauki sluchacza (w tym wykonywanie prac domowych, 6wicze6, lektura).

4. Zorganizowanie zajgd z wykorrystaniem metod i technik ksztalcenia na odleglo66 powinna

poprzedzil diagnoza, kt6rej celem jest:

I ) ustalenie przez opiekuna semestru , cry kahdy sluchacz posiada w miejscu zamieszkania komputer do

wlasnej dyspozycjiz dostgpem do Internetu umo2liwiaj4cym naukg zdaln4:'

2) ustalenie przez dyrektora szkoly, czy kahdy nauczyciel dysponuje odpowiednim sprzgtem do

v nauczaniazdalnego;

3) zorganizowanie w razie potrzeby ewentualnych szkoleri dla sluchaczy i nauczycieli w zakesie

umiejgtno6ci poslugiwania sig platformami i narzgdziami do ksztalcenia na odleglo66.

5. W szkole wykorzystywane s4 nastgpuj4ce techniki ksztalcenia na odlegloS6:

1) metoda synchroniczna - tatczyciel i sluchaczepracuj1w jednym czasie - konsultacje on-line;

2) metoda asynchroniczna-pracaw r6znym czasie,np. nagrania lekcji, prezentacje,linki do material6w

edukacyjnych, dokumenty, filmy dostgpne dla uczni6w na platformie / w sieci, lekcje polegaj4ce na

' pracy w chmurze - Google Classroom;

3) lqczenie pracy r6wnoleglej z pracq rozloilon1 w czasie, np. wykonanie wsp6lnie miniprojektu,

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

wsp6lnej pracy;

6. Dyrektor szkoly jest zobowiqzany do nawi4zania kontaktu elektronicztego ze stuchaczami

i przekazania im kodu dostgpu do poszczeg6lnych zajg| znauczycielami, aby mogli oni prowadzi6

zajEcia w formie zdalnej.

7. W czasie nauczania zdalnego nauczyciel Swiadczy pracQ na terenie szkoly, z wyl1czeniem

przypadk6w gdy jest to niezbgdne do realizow ania zajgl z uczniami zdalnie lub w inny spos6b, lub gdy

jest to niezbgdne dla zapewnienia ci4glo$ci funkcjonowania szkoly.

8. Sfuchacze odpowiadajq za wlaSciwe i rzetelne v,rywi4zywanie sig z obowi4zku uczestnictwa

w ksztalceniu na odleglo6d.
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9. W wypadku wylqczenia z trybu stacjonarnego nauczania pojedynczych semestr6w, okreSlonego

zawodu i przejScia na tryb ksztalcenia w wariancie mieszanym naleLy niezwlocznie powiadomid

semestry objgte tym trybem nauczaniazgodnie z utrwalonym w szkole sposobem komunikacji zdalnej,

tj. na stronie internetowej szkoly, za poSrednictwem poczty elektronicznej. Informacjg o zmianie trybu

nauczania opiekun semestru przesyla sluchaczom.

10. W przypadku gdy grupa sluchaczy danego semestru wraz z zespolem nauczycieli ucz4cych

przebywaj4 na kwarantannie, zajgcia lekcyjne prowadzone przez oauczycieli, kt6rzy podejm4 prac9,

odbywaj4 sig zdalnie zgodnie z obowi4zuj4cym planem zaj96 on-line'

1 l. pozostale grupy sluchaczy poszczeg6lnych semestr6w w czasie nieobecnoSci nauczyciela bqd4cego

na kwarantannie maj4 Wznaczanezastgpstwa odbywane przezinnych nauczycieli.

12. Nauczyciele powinni by6 dostgpni dla sluchaczy online zgodnie z harmonogramem konsultacji

umieszczonym na stronie internetowej szkoty.

13. W celu zachowania bezpiecznej komunikacji z wykorzystaniem urzqdzen cyfrowych zaleca si9

sluchaczom instalacjg program6w antywirusowych, firewalli, aktualizacjg system6w operacyjnych,

przegl4darek internetowy ch oruz oprogramowania wykorzystywanego do zdalnej komunikacji.

$63

1. Nauczyciel realizuje nauczanie zdalne poprzez przekazywanie sluchaczom temat6w z zaktesem

materialu, wskaz6wek dotycz4cych zagadnieh do zrealizowania oraz dodatkowych 2t6del i material6w

do lekcji za poSrednictwem platformy Classroom Google.

2. Lekcje on-line (w czasie rzeczywistym) odbywaj 4 sig z wykorzystaniem platformy Cisco Webex.

3, Nauczyciel, kt6ry nie rna mo2liwoSci prowadzenia nauczania zdalnego z v'rykorzystaniem platform

wymienionych w ust. I 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 obowi1zuj4cym planem

zajE6 (w trybie stacjonarnyrn) i szkolnym programem nauczania.

5. Zajgciaon-line (w czasie rzeczywistym) prowadzone s4 wedlug ustalonego planu zaj96.

6, W trakcie zajg6 on-line (w czasie rzeczywistym) sprawdzana jest obecno66 s'tuchacza na zajqciach

i odnotowywana w dzienniku lekcyjnym przez nauczyciela prowadz4ce go zaigcia, a w przypadku gdy

nauczyciel prowadzi zajgcia on-line poza szkolq na oddzielnych wykazach obecnoSci sluchaczy

przygotowany ch pr zez szkolg,
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7. Nauczyciel potwierdza realizacjE planowanych tre$ci nauczania dla poszczeg6lnych semestr6w po

zrealizowanej lekcji/konsultacji, wpisuj4c temat w dzienniku zajgd znazw4platformy oraz dopisuj4c do

tematu w nawiasie: zrealizowanelzrealizowane online. W zakladce frekwencja nauczyciel wpisuje nz,

czyli nauczanie zdalne, podczas pracy w oparciu o platformg Classroom, aw przypadku lekcji on-line,

zaznaczajqc frekwencjg w spos6b Epo'uvy dla trybu stacjonarnego.

8. Naucryciel, prowadzqc nauczanie zdalne kieruje sig zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy

sluchaczy.

9. Obowi4zkowym narugdziem komunikacji ze sluchaczem jest poczta elektroniczna szkoty.

10. Sluchacze zrealizowane zadania przekazuj1 drog4 elektronicznq za poSrednictwem poczty

elektronicznej szkolnej danego nauczyciela w formie:

1) wypelnionych kart pracy w postaci skan6w, zdj96, plik6w;

2) nagrahaudio i wideo z wykonan4 pracqpraktycznq;

3) innej uzgodnionej pomigdzy sluchaczem a nauczycielem'

11. W trakcie realizowanych zajgl z wykorzystaniem metod i technik ksztalcenia na odlegloSd

nauczyciele wytwarzaj1 i i lub udostgpniaj4 niezbgdne materiaty do realizacj i zajE6 i podstawy

programowej w postaci elektronicznych plik6w w szczeg6lno6ci typu: pdf, jpg, doc, docx, xls lub innych

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

Materialy to m.in. streszczenia i wskaz6wki do realizacji e-lekcji, materiaty audio, kafi ptacy,nagtania

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

sprawdzaj 4cych i i nn e niezb gdne do r ealizacji zajg6.

12. Zadawany sluchaczowi materiat:

l) zawieratresci wynikajqce zrealizowanego programu nauczania danych zajg! edukacyjnych;

2) jest zgodny zwymaganiami edukacyjnymi;

3) uwzglgdnia specyfikg zajg1 oraz adekwatne do nich rozwi4zania technologiczne;

4) jest dostosowany do potrzeb i mo2liwoSci psychofizycznych sluchaczy.

13. Nauczyciel danego przedmiotu okresla formy aktywnoSci sluchacza, potrzebq potwierdzania

zapoztania sig z wskazanym materialem, odeslania plik6w z zadaniami domowymi podlegaj4cymi

ocenie.

14. Wykona ne zadanie sluchacz przesyla w formie elektronicznej w terminie i formie okeSlonej przez

nauczyciela. Brak przeslanego przez sfuchacza zadania domowego w wyznaczonym terminie jest

traktowane jako j ego niewykonanie i skutkuj e ocen4 niedo stateczn4.
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15. Wewn4trzszkolne Zasady Oceniania, okreSlone w rozdz.IX, dotycz4 takhe nauczania innego niZ

stacjonarne.

16. Szczeg6lowe warunki oceniania wynikaj4ce ze specyfiki natczania na odleglo$6:

1) podczas oceniania pracy zdalnej sluchaczy nauczyciele uwzglgdniaj4 ich mo2liwo3ci psychofrzyczne

do r ozwiqzywan i a okreS I onych zadan w wersj i elektron icznej ;

2) na oceng osi4gnig6 sluchacza z danego przedmiotu nie mog4 mie6 wplywu czynniki zwiqzane

z ograniczonym dostgpern do sprzgtu komputerowego i do Internetu; nauczyciel powinien umo2liwi6

struchaczowi wykonanie tycl't zadah w alternatywny spos6b;

3) nawzyciele w pracy zdalnej wskazuj4 dokladny czas i ostateczny termin wykonania zadania,

okeSlaj4c jednoczesnie warunki ewentualnej poprawy, jeSli zadanie nie zostalo wykonane w spos6b

wla6ciwy lub zawiera blgdy;

4) w czasie pracy zdalnej nauczyciele ustalaj4 oceny bieilqce za wykonywane zadania.

17. Monitorowanie postgp6w sluchacza,informowanie sluchacza o postgpach w nauce oraz uzyskanych

ocenach odbywa sig na biez4co podczas prowadzonych zajEdl konsultacji.

18. Opiekun semestru we wsp6lpracy znauczycielami obowi4zany jest monitorowa6 udzial stuchaczy

swojej grupy w nauczaniu zdalnym i w najbli2szym moilliwym czasie o wystqpuj4cych trudnoSciach

informowa6 dyrektora szkoly.

19. Nauczyciel zobowi4zany jest do co najmniej jednokrotnego w ci4gu dnia odbierania wiadomoici

w poczcie elektronicznej szkoty.

ROZDZIAL XIII
SPOSOB UZYSKIWANIA SRODT6W FINANSOWYCH

$64

1. DziatralnoSd szkoly finansowana jest z:

l) oplatzanaukg (czesne) wnoszonych przezsluchaczy,iellizostaly ustalone,

Z) oplat sluchaczy za egzaminy i konsultacje dodatkowe wynikaj4ce z konieczno$ci

zorganizowania ich przez szkotg dla struchaczy nie rcalizujqcych toku ksztalcenia

w wyznaczonych terminach,

3) dotacji,

4) darowizn os6b prawny ch i frzycznych,

2. WysokoS6 czesnego okre$la osoba prowadzqca Szkolg, warunki platno6ci otaz zmiany wysokoSci

czesnego okre6la umowa o naukq zawierana pomigdzy sluchaczem, a szkolq.
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3. W przypadku zbyt malej liczebnoSci danego oddzialu, nie gwarantuj4cej samofinansowania, przy

jednoczesnym zapewnieniu wla6ciwego poziomu ksztalcenia, osoba prowadz1camohe:

l) podnieS6 wysokoS6 czesnego,

2) rozwiqza1 oddziali przenie66 sluchaczy do innych oddzial6w lub ulatwi6 przeniesienie

i przyjgcie do innej szkoty o tym samym profilu.

ROZDZIALXIV

PO STANOWIE NIA KOI{C OWE

$6s

Zmianw Statucie moze dokonywa6 osoba prowadzqca Szkolg na wniosek lub po zasiggnigciu opinii

rady pedago gicznej, natomiast w dzialach dotycz4cych zasad oceniania, klasyfikowania i promowania

sluchaczy, na podstawie aktualnych przepis6w Ministra wlaSciwego do spraw oSwiaty, zmian moie

dokonywa6 Rada Pedagogiczna na podstawie uchwaly'

$66

l. Szkola uzywapieczgci urzgdowej (malej i du2ej), w kt6rej tre(;ci zawartajest nazwa Szkoty.

2. Szkola posiada tablicg urzgdow4.

$67

Szkola moZe posiadai imig, wlasny sztandag logo i ceremonial uroczystoSci szkolnych, nadawaneptzez

osobg prowadzqc4.

$68

1. W przypadku likwidacji szkoty dokumentacj a przebiegu nauczania zgodnie z obowiqzuj4cymi

przepisami, przekazana zostanie do wla6ciwego kuratorium oSwiaty w terminie I miesi4ca od daty

zakohczenia I i kw i dacj i.

2. Osoba prowadz4ca szkolg moile j4 zlikwidowa6 z koricem roku szkolnego. W tym przypadku

powiadamia (na 6 miesigcy przed)o terminie likwidacji i jejprzyczynach: sluchaczy Szkoly, Kuratorium

Oswiaty i Jednostkg Samorz4du Terytorialnego, oraz wskazuje sluchaczom mo2liwo6i kontynuowania

nauki w innej szkole tego samego typu.

$6e

Statut wchodzi w irycie z dniem I wrzeSnia 2022 r.

Wiliams SP' z o.o.
z siedzibq w Pokr6wce

ul. Jarzebinowa 10e
22-100 Pokr6wka
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