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Rozdzial 1

Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy Statut zostń opfacowany na podstawie:
l) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe t.j. Dz.U. z2019 r. poz.7148,

l078,1287, 1680 i 1ó81;
2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.; Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe

(Dz.U. z2017 r. poz. 60);
3) Ustawa zdnta7 wrzęśnia 1991 r. o systemie oświaty t.j.Dz.U.2019 poz.l481;
4) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciel a t.j. Dz.U .20l 8 r. poz. 967;

5) RozporządzęntęPrezęsa Rady Ministrów z dnia20 częrwca2002 r. w sprawie ,,Zasad
techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908);

6) Inne akty prawne wydane do ustaw.

§2

1. Ilękroć w dalszej części Statutu jest mowa o:

1) Szkole - należy przęz to rozumieć Medyczną Szkołę Policealną w Przasnyszu przy
ulicy Szpitalnej 10 w Przasnyszu;

2) Dyrektorze - należy przęz to rozumieć Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej
w Przasnyszuprzy ulicy Szpitalnej 10 w Przasnyszu;

3) Radzie Pedagogicznej - nalezy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Medycznej
Szkoły Policealnej w Przasnyszuprzy ulicy Szpitalnej 10 w Przasnyszu;

4) Ustawie - należy przęz to rozumieó Ustawę o Prawie Oświatowym z dnta 14 grudnia
2016 r. (Dz,U. zż0I7 r. poz. 59
ze zmtanamt);

5) Statucie - na|eży przęz to rozumieć Statut Medycznej Szkoły Policealnej w
Przasnyszu:

6) Słuchaczach - należy przęz to rozumieć osoby uczącę się w Medycznej Szkole
Policealnej w Przasnyszu;

7) Wychowawcy - na|eży ptzęz to rozumieó pracowników pedagogicznych Medycznej
Szkoły Policealnej w Przasnyszu;

8) Samorządzie słuchaczy - należy przęz to rozumieć Samorząd Słuchaczy Medycznej
Szkoły Policealnej w Przasnyszu;

9) Organie sprawującyn nadzot pedagogiczny - na\eży przęz to rozumieć
Mazowieckiego Kuratora Oświaty;

10) Organie prowadzącym - nalezy przez to rozumieć Samorząd Województwa
Mazowieckiego;

11) MEN - należy przęz to rozumieó Ministra Edukacji Narodowej.

§3

1, Siedziba Szkoły mieści się przy ulicy Szpitalnej 10 w Przasnyszu.
2. Szkoła kształci w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym.
3. W szkole kształcą się osoby zwane dalej ,,słuchalza77,ti",
4. W Szkolę funkcjonują oddziały kształcące w zawodach:

. Technik usfug kosmetycznych



-}

. opiekun medyczny
o Asystent osoby niepełnosprawnej
o Technikfatmaceutyczny

5. Organem prowadzącym szkołę jest Samorząd Województlła Mazowieckiego z siedzibą
w warszawie.

Rozdział2

Cele i zadania Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu

§4

l. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów Prawa Oświatowego oraz
uwzględniające program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły, obejmujący treści i
działanta o charakterze wychowawczym skięrowane do słuchaczy oraz treści i działania o
charakterzę profilaktycznym dostosowane do potrzeb sfuchaczy, przygotowane w oparciu
o przeprowadzonądiagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej,
skierowane do słuchaczy i nauczycieli.

2. Szkoła współpracuje z pracodawcami w zakresie organizacji i prowadzenia kształcenia
praktycznego.

3. Szkoła w szczegó|ności realizuje następujące cele:
1) zapewnia słuchaczom wszechstronny rozwój osobowości, zgodnie z ich potrzebarni

i mozliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania godności osobistej
oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

2) realizuje ustalone przęz MEN famowe plany nauczania, podstawę programową
kształcenia w zawodach, programy nauczania w określonych zawodach oraz zasady
oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy;

3) zapewnia opanowanie wymaganych pojęó, zdobywanie rzetelnej wiedzy i
umiejętności zawodowych umozliwiających zdanię egzaminu z kwalifikacji w
zawodzie;

4) kształtuje świadomość ekologiczną
5) wzmacnia poczucie tozsamości kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej oraz

umozliwia poznawanię dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie
kultury europejskiej;

6) kulty,uvuje tradycje narodowe i regionalne;
7) rozbudza i rozwlja uczucia patriotyczrre;
8) umozliwia poznanie regionu i jego kultury, wprowadza w życie kulturalnę wspólnoty

1okalnej;
9) rozwija takie kompetencje jak: kreatyłvność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
10) przygotowuje uczących się do życia w warunkach współczesnego świata,

wykonl.wania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się
rynku pracy;

11) doskonali kompetencje kluczowe nabyte w procesie kształcenia w celu wykorzystania
ich w życiu zawodowym;

12)podejmuje działania, które wspomagają rozwój każdego uczącego się, stosownie do
jego potrzeb i rnozliwości, ze szczego|nym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek
edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji
z aw o cl o w y ch oruz służ ą zap obi e gan iu pr z edw cz es nemu z akończęniu nauk i ;

13) szkoła elastycznie reaguje na potrzeby rynku pracy, rozbudza otwartośó na uczenie się
przęz całe życie oraz rnobilnośó eclukacyjną i zawoclową absolwentów.



§5

1. Szkoła realizuje wymienione cele poprzęz podjęcie zad,ań z uwzględnieniem zasad
bezPieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia w czasie iajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych, a w szczęgólności:
l) umozliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania dyplomu

potwierdzającego kwalifikacj e w zawodzie poprzez:
a) realizacjępodstawy programowej,
b) ciekawe i atrakcyjne prowadzenie zajęc,
c) realizację innowacyjnych t rożnorodnych programów

zainteresowania
rozwijających

d) urnozliwienie rozwijania zainteresowań słuchaczy w ramach ząęó
pozalekcyjnych,

e) zdobYwanie dodatkowych umiejętności poprzęz organizowanie dla uczniów
kursów/ szkoleń w zakresie danego zawodu;

2) umozliwia podtrzymanie poczucia tozsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej poprzez:
a) organizowanie l udztŃ w uroczystościach z okazji świąt państwowych

i kościelnych,
b) eksPonowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczęniachszkolnych,
c) umozliwianie poznania regionu i jego kultury, wprowadzanie w życie kulturalne

wspólnoty lokalnej,
d) Poznawanię dziędzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury

europejskiej,
e) wskazywanie uczniom godnych naśladowania autorletów z historii i czasów

współczesnych;
3) wYznacza nauczyciela wychowawcę dla każdego od,działu, który sprawuje szczególną

opiekę wychowaw cząnad kazdym słuchaczem, a w szczególności :
a) nakazuj e kazdemu nauczyci el owi el iminowani e zachow ań agres ywnych,
b) zobowiązuje wychowawcę do integrowania oddziału;

4) zaPewnia opiekę nad słuchaczami z uwzględnieniem obowiązujących w szkole
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tj.:
a) organizuje szkolenia w zakresie bhp dla wszystkich pracowników szkoły,
b) PrzeProwadza przeszkolenie dla wszystkich nauczycieli i pracowników

ni epedagog iczny ch w zakresie pi erwszej pomocy,
c) Za zgodą słuchaczy możę ich ubezpieczać od następstw nieszczęśliwych

wypadków,
d) zaPewnia opiekę nauczyciela prowadzącego zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, w

tyln nauczyciela wyznaczonęgo na zastępstwo,
e) zaPewnia opiekę słuchaczom podczas pobytu w szkole zgodnie z tygodniowym

planem zajęc,
0 zapewnia opiekę podczas zajęc pozaterenem szkoły;

5) uwzglęclnia w procesie nauczania zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarczo -
społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej nawiedzy,
globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu
międzynarodowego, mobilność geograftczna i zawoclowa, nowe techniki i
technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i
umiej ętności pracownikow;

6) Podejmuje działania wychowawczo - profilaktyczne obejmujące promocję zdrowia,
tym zdrowia psychicznego, profilaktykę, interwencje kryzysowe, terapie, korektę



zachowań oraz przeciwdziałanie, a także redukcje agresji i przemocY, działanta tę

realizowan e sąpoplzez,.
a) rozmowy z psychologiern i innymi specjalistami,

b) udział.łu"ńu.ry w proglalnach i przedsięwzięciach prornujących zdrowy stYl

życia,
c) udział słuchaczy w zajęciach profilaktycznych na temat uza|eŻntęn, PźemocY,

demoraltzacjt,w tym organizowanych przy współudziale specjalistów zzewnątrz,

d) podejmowani. t"; tematyki oraz edukacji prawnej sfuchaczy ukierunkowanej

na uświadomienie im instrumentów prawnych,

e) współpracę szkoły z instytucjami wspierającymi działania profilaktYczne.

§6

1. W Szkole, w miarę rozpoznania potrzeb, udzielana jest pomoc psychologi}Zno,

p edago giczna słuchaczom.
ż, Wychowawca po rozpoznaniu problemu

słuchaczy, rozmawla z psychologiem
Przasnyszu.

§7
1. Misja szkoły:
Zaspokajac naturalną u słuchaczy potrzebę wtedzy i closkonalenia poprzez zorganlzowane

prrókury*anie wafiościowych informacji, wzorców i procedur w sposób, który zadawa|a

naszyclrsłuchaczy i nauczycieli orazjest akceptowany przęz całe społeczeństwo. Nie baĆ się

tego co nowe i odrzucając utarte schematy myśleć nięzalężnia poddając swoje przernYŚlenia i

zamięrzęnta ocenom moralnym oraz poprzez wielopłaszazyznowe oddziałYwania szkołY, w

atmosferze wzajemnego zaufanta t życzliwości, pomagac młodzięży realizować jej nadzieje i

aspiracje.
2. Wizjaszkoły:
Medyczrra Szkoła Policealna w Przasnyszu stwarza szczególnie korzystne warunki dla

rozwoju słuchaczy kształcących się w zawodach medycznych poprzez dostarczanie wtedzY,

wspieianie innowacyjności, stymulowanie współpracy placówek medycznych i innYch

insiytucji działającycń nu ,r"", oświaty medycznej otaz rea|tzowanię wspólnych cęlow z

innymi szkołami i placówkarni oświatowymi.

1.

Rozdział 3

Organy Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu

§8

Organami Szkoły są
1) Dyrektor;
2) RadaPedagoglazna:.
3) Samorząd sŁuchaczy.
Rada pedagogiczna oraz samorząd słuchaczy działają na podstawie własnYch

regulaminów.
Zasady wspołdziałania organów Szkoły:

lub po zgłoszeniu problemu przęz innych
w Poraclni Psychologiczno-Pedagogicznej

2.

J.



1) autonomicznę działanie i podejmowanie decyzji w ramach kompetencji,
2) w sprawach konfliktowych pomiędzy organami szkoły decyzje podejmuje l rozstrzyga
Dyrektor, jeżeli nie jest on stronąw konflikcie,
3) w przypadku, gdy Dyrektor uczestniczy w sporze, konflikt rozstrzygaMĘZaufania,
4) organy są zobowiązane do współdziałania, wzajemnego przekazywania informacji
poprzez'. udostępnianie Zarządzeń Dyrektora, ogłoszenia w pokoju nauczycielskim,
komunikaty na Radzie Pedagogicznej oraz wiadomości w formie elektronicznej.

§9

1. Kompetencje Dyrektora Szkoły:
1) kieruje działalnościąszkoły i reprezentuje jąna zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny lub zgodnie z aft.62 ust.2 Prawa Oświatowego

wyznacza nauczycielazajmującego stanowisko kierownicze do sprawowanianadzoru
pedagogicznego;

3) sprawuje opiekę nad słuchaczami oraz stwarza watlnki do harmonijnego rozwoju
p sycho fi zyczne go p opr zez aktywne działanta prozdrowotne ;

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji
stanowiących;

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

ó) organizuje administracyjną finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
7) celem realizacji zadań Dyrektor Szkoły wydaje zarządzeniai decyĄe administracyjne;
8) Dyrektor Szkoły może delegować swoje uprawnienia na innych pracowników szkoły;
9) Dyrektor Szkoły wspołdziała zę szkołami wyzszyml oraz zakładamt kształcenia

nauczycieli w zakresie przyjmowania studentów do szkoły na praktyki pedagogiczne;
10) tworzy warunki do rozwijania samorządności słuchaczy;
11) zapewnia warunki do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo

wychowawczych;
12) zapewnia pomoc nauczycielom w rcalizacjiichzadań i doskonalenia zawodowego;
13) jest odpowiedzialny za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;
14) jest przewodniczącym rady pedagogicznej;
1 5) wykonuje zadania wynikaj ące z przęplsow szczególny ch
16) Dyrektor Szkoły odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu

potwierdzaj ącego kwalifi kacj e w zaw odzie;
77) stwarza warunki do dziaŁania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i organtzacji

w szczególnoŚci organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność
wychowawcza lub rozszęrzanię i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wyclrowawczej i opiekuńczej szkoły;

18) ustala zestaw podręczników na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz
w przypadku braku porozumienia w zespołach nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej;

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami.

3. Dyrektor decyduje w szczego7ności o sprawach:
1 ) zatrudniania i zw alniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
2) przyznawania nagród oraz wymiqzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym

pracownikom szkoły;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach

odznaczeh, nagród i innych wyróznień dlanauczycieli oraz pozostałych pracowników;



4. Dyrektor szkoły moze w drodze decyĄi skreślić sfuchacza z listy słuchaczy
w przypadkach określonych w statucie szkoły; skreślęnie następuje na podstawie
uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu słuchaczy.
Dyrektor Szkoły w wykonaniu swych działań wspołpracuj e z radąpedagogiczną i radą
słuchaczy.
Dyrektor Szkoły odpowiada przed organem prowadzącym szkołę, w szczego|ności za:

prawidłowe gospodarowanie środkami budzetowymi oraz mieniem;
przestrzeganie przepisów bezpieczetistwa i higierry pracy pracowników oraz
sfuchaczy;

3) pr zestrzeganie przepisów doty czący ch or gantzacji szkoły.
7, Dyrektor Szkoły gromadzi i przetwarza danę oświatowe zwlązane z systemem

informacj i oświatowej .
8. Dyrektor zapoznaje pracowników podejmujących pracę z zaktesęm ich obowiązków,

sposobem wykonywania pfacy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich
podstawowymi uprawnieniami.

9. Dyrektor organizuje pracę w sposób zapewniającv pełne wykorzystanie czasu praay.

10. Dyrektor zapewni a bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzenie
systematycznych szkoleń w tym zakresie; ułatwia podnoszenie kwalifikacji
zawodowych wszystkim pracownikom.

11. Dyrektor prowadzi dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz
prowadzi akta osobowe pracownikow.

12. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącyrn szkołę ustala zawody,
w których kształci szkoła, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzktej rady
rynku pracy co do zgodności z potrzebami rynku pracy.

13. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go nauczyciel wyznaczony
przęz organ pr ow adzący.

§10

Organem uchwałodawazym i opiniodawczym szkołv jest rada pedagogiczna.
W skład rady pedagogicznej wchodzą
1) przewodniczący rady pedagogicznej -dyrektor szkoły;
2) wszyscy nauczyciele pracujący w szkole;
3) pracownicy zakładów pracy pełniący funkcje instruktorów praktycznej nauki zawodu;
4) w zebraniach rady pedagogicznej mogątakżebracudział, z głosem doradczym, osoby

zaptaszanę przez przewodniczącęgo za zgodąlub na wniosęk rady pedagogicznej, w
tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczęgólności organizacji
harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej szkoły;

Wszystkie osoby biorące udział w zębraniach rady pedagogicznej są zobligowane do
nieujawniania spraw poruszanych na zębraniach rady, które mogą naruszaó dobra
osobiste słuchacza lub nauczycieli i innych pracowników szkoły.
Zębrania rady pedagogicznej są organizowano przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w kazdym setnestrzę w zwtązku z klasyfikowaniem i promowaniem słuchaczy, po
zakończęniu rocznych zajęc dydaktyczno - wychowawczych oraz w miarę bieżących
potrzeb,

5.

6.

1)

2)

1,

2,

j.

4.



7.
R

6.

9.

5. Zębrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzor
PedagogiczflY, Z inicjatpvy Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego szkółę lub co
najmniej ll3 członkow rady pedagogicznej.
Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zębrania rady pedagogicznej oraz jest
odPowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie 

-i 
porządku

zębrania zgodnie z regulaminem rady.
Zębrania rady pedag o gicznej są protokołowane.
DYrektor, Pełniący nadzor pedagogiczny przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej
niŻ dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru
pedagogicznogo oraz informacje o działalności szkoły.
Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkół wchodzącychw skład szkoły;
2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych;
3) ustalan ie or ganizacj i doskonalęnia zaw odowego nauczycieli ;

4) podejmowanie uchwał w sprawach skreśleni a z listy słuclraczy;
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym

ustalonych przez organ sprawujący nadzor pedagogiczny nad szkołą w celu
doskonalen ia pracy szkoły;

10. Rada pedagogiczna opiniuje w szczegolności:
1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład, zajęó edukacyjnych i

dodatkowy ch otaz organizacjękwalifi kacyjnych kursów zawodowych;
2) projekt planu finansowego szkoły;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczęń i innych

wyrożnień;
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom

dy dakty cznych, wycho w aw czy ch i opi ekuńcz ych ;

5) powierzenie stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk
odwołanie z tych stanowisk;

6) zestaw programów nauczaniana dany rok szkolny;
7) propozycje zespołów nauczycielskich dotyczące podręczników.

DYrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych
z PrzePisami Prawa i niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ
sprawuj ący nadzor pedago giczny.
Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala statut lub jego zmlany Medycznej Szkoły
Policealnej w Przasnyszu.
Rada Pedagogicznamożę wystąpió z wnioskiem do organu prowadzącęgo o odwołanie
nauczYciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczęgo w szkole.
DziałalnoŚc rady pedagogicznej określa regulamin rady pedagogtcznej, który powinien
być zgodny zę statutem szkoły.

§11

W szkolę działa samorząd słuchaczy, zwal7y dalej samouądem,
S amorząd tw orząwszyscy słuchacze.
Samorząd sfuchaczy wybiera spośrod siebie radę słuchaczy, która jest jedyrrym
r epr ezentantem o gółu słuchaczy.
Rada sfuch aczy jestj ednocześnie radą wolontariatu szkoły.

stałych prac i zajęc

kierowniczych oraz

l1.

12.

13.

14.

1.

2.

J.



4. Zasady wybierania i działania rady słuchaczy określa regulamin uchwalany przez ogół

sfuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

Regulamin rady słuchaczy niemożebyć sprzeczny Zę statutem szkoły.

Raóa słuchaczry może przedstawiac radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i

opinie we wsŹystkich sprawach szkoły, w lzczęgolności dotyczących podstawowYch

praw słuch aczy, takich, jak:

1) prawo do zapoznawania się z progralnęm nauazaflia) z jego treścią celem i

stawianymi wymaganiarni;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w naucę;

3) pru*o do organizacjt życia szkolnego, urnozliwiającego zachowanię właŚciwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a mozliwością rozwijania i zaspokajania

własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) pru*o organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i

iozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organtzacyjnymt

w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
6) prawo wyboru nauczycielapełniącego rolę opiekuna rady słuchaczy.

Rada sfuchaczy, w celu wspieranta działalności statutowej szkoły, gromadzi fundusze z

dobrowolnych składek i innych źródęł. Zasady wydatkowania tych funduszy okreŚla

regulamin.
Rada słuchaczy w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakręsu

wolontariatu.
g, Cele i założęntarady wolontariatu to w szczególności:

1) rozwijanie wśród słuchaczy postaw otwarlości i wrazliwości na

2) zapoznawanie sfuchaczy z ideąwolontariatu;
potrzeby innych;

3) przy gotowywanie do podej mowania pr acy wolontariackiej ;

4) umozliwianie słuchaczom podejmowania działań pomocowych na |ZęQZ

niepełnosprawnych, chorych, samotnych;
5) prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy;
6) pomoc kolegom/kolezankom szkolnym w trudnych sytuacjach;

7) wspieranie ciekawych inicjatyłv młodzieży, w tym kulturalnych, sportowych itP.;

8) ukazyłvanie słuchaczom i uwrazliwienie ich na obraz współczesnego Świata wraz

z pojawiającymi się w nim problemami takimi jak: wojny, głod, brak wody pitnej,

niewola, handel ludźmi, niewolnicza ptaaadzieci itp.;

9) promow ante życia bez uzależnień
10)wyszukiwanię autorletów i pornoc w rozwijaniu zainteresowań młodzieŻY.

10. opiekunem rady wolontariatu jest opiekun rady słuchaczy illub nauczycie|,który wyraŻa

cńęć organizasji wolontariatu i zaangażowania się w bezinteresowną słuzbę

potrzebującym
W działaniach wolontariatu uczestniczyć mogą wszyscy chętni nauczyciele i słuchacze.

Rada wolontariatu pełni funkcję społecznego organu szkoły, który wybiera, opiniuje

oferty działań, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkoły lub otoczeniu szkołY_

13. Rada wolontariatu wspólnie ze swoim opiekunem opracowuje plan pracy i przygotowuje

swoich członków do konkretnych działań.
14. praca wolontariuszy jest na bieżąco monitorowana i omawiana spotkaniach

podsumowujących.

5.

6.

7.

8.

11.

12.
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Rozdział 4

Organizacj a pracy szkoły

§12

l. Realizacja poszczego|nych zajęc edukacyjnych, ich dobór, tygodniowy wymiar, treści
nauczania i sposob realizacji materiału proglamowego w poszczegolnych semestrach
normują podstawy programowe kształcęnia w danym zawodzie oraz ramowe i szkolnę
plany nauczanla.

2. Dyrektor Szkoły możę za zgodą organu prowadzącego i po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej wprowadzić do szkolnego planu nauczania dodatkowe zajęcia edukacyjne.

3. W przypadku wprowadzenia do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęó
edukacyj n y ch udziŃ słuchaczy w tych zaj ęciach j est obowi ązkowy.

§13

1. Każdy rok szkolny składa się z dwóch semestrów: jesiennego i wiosennego.
2. Zajęcia edukacyjne w szkole odbywają sięprzez 7 dni w tygodniu.
3, Zajęcia edukacyjne ze słuchaczami w szkołach mogąbyć prowadzone w formie dziennej

stacj onarnej i zao cznej,.
1) kształcenie w formie dziennej realizowane jestptzez 5 dni w tygodniu
2) ksztŃcenie w formie stacjonarnej realizowane jestprzez 3 -4 dni w tygodniu;
3) kształcenie w formie zaocznej odbywa się ptzez 2 dni w tygodniu co dwa tygodnie,

a w uzasadnionych przypadkach co tydzieńprzez 2 dni lub co 2 tygodnie przez 3 dni.
4. Słuchacz promowany jest po każdym semestrze.
5. Terminy rczpoczęcia i zakończenia zajęc dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii

zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego wydane
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

6, Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnyn
określa arkusz organizacji szkoły opracowany przęz Dyrektora Szkoły po zasięgnięciu
opinii Rady Pedagogicznej oraz zakładowych organizacji zwiękowych z uwzględnieniem
szkolnego planu nauczania.

7. Dyrektor szkoły przekazuje arkusz organizacji szkoły organowi prowadzącemu Szkołę -
do dnia 21 kwietnia danego roku.

8. Opinia zakładowych organizacji związkowych, o ktorych mowa w ust. 6 jest wydawana
w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji szkoły, nie później niz do dnia
l9 kwietnia danego roku.

9, Organ prowadzący Szkołę, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzor
pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji szkoły w terminie do dnia 29 maja danego
roku.

10. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o której mowa w ust. 9, jest wydawana
w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji szkoły, nie poźniej niz do dnia
20 maja danego roku.

1 1. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organtzacji szkoły do dnia
30 września:

l) opinie, o których mowa w ust. 6 i 9, są wydawane w terminię 4 dni od dnia
otrzymania zmian;

2) organ prowadzący Szkołę zatwięrdza zmiany, nie później niż w terminie 7 dni od
dnia iclr otrzymania.
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rz.W przypadku wprowaclzeniazmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły po dniu
30 września, organ prowadzący szkołę zatwiqdza te zmiany w terminie 7 dni od dnia ich
otrzymania.

13. Arkusz organizacji szkoły określa w szczegolności:
1) liczbę oddziałów poszczególnych klas;
2) liczbę słuchaczy w poszczęgólnych oddziałach;
3) dla poszczęgolnych oddziałow:

a) tygodniowy, z w przypadku szkoły prowadzącej zajęcia w formie zaocznej -
semestralny wyrniar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin
zajęc pr ow adzony ch w grupach,

b) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący zespoł może dodatkowo
przyznać w danym roku szkolnyn na realizację zajęc edukacyjnych, w
sz cze golnoś ci d o d atko wych zaj ęć edukac yj n ych,

4) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska
kierownicze;

5) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierowniQze, wraz
z informacją o ich stopniu awansu zawoclowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin
zaj ęc pr owadz on ych pr zez p o szcze go|ny ch nauczyci el i ;

6) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących
stanowi ska ki ęrowni cz ę or az etatów pr zeltczeniowych ;

7) ogolną ltczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
prowadzący Szkołę;

|4. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęc edukacyjnych oraz
wychowawczych ustala dyrektor szkoły na podstawie zatwierdzonęgo arkusza organizacji
szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy.

1 5. Arkusz organizacj i S zkoĘ zatwięr dza organ pr ow adzący,

§14

1 . Podstawową j ednostką organizacyjną szkoły j est oddział.
2. Każdy oddział pod względem organizacyjnym i wychowawlzym) znajduje się pod opieką

j edne go nauczy cie|a, zw anę go Wychowawcą.
3. Liczbęsłuchaczy w oddziale określa organ prowaclzący.
4, Podział na grupy jest obowiązkowy wedfug przepisów ministra właściwego do spraw

oświaty i wychowania.
5. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne w systemie klasowo - lekcyjnym.
6, Godzina lekcyjna trwa 45 minut, ana zajęciach praktycznych 55 minut.
7, Dopuszcza się prowadzenie zajęc edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuzszyn jednak

niż 60 minut.

§15

1. Podstawowym systemem pfacy szkoły sązajęcia dydaktyczne prowadzonę w fotmie:
1) przedmioty teoretyczne:

a. wykłady,
b. wykłacly z ćwiczęntami praktycznym1,
c. konsultacje (tylko forma zaoczna)

2) przedmioty praktyczne:
a) zajęcia w placowniach zawodu,
b) zajęcia ręa|izowane u pracodawców;
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3) praktyki zawodowe,
2. Istnieje możliwość prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia

słuchaczy w formie zajęc dydaktyczno wychowawczych i specjalistycznych
organizowanych dla słuchaczy wymagających wsparcia lub pomocy psychologiczl7o -
pedagogicznej.

3. Można prowadzić dodatkowę zajęcia edukacyjne, dla których nie została ustalona
podstawa programowa, lecz program nauczania został włączony do szkolnego zestawu
programów nauczania.

4. Organizuje się dwie konferencje instruktazowe (forma zaoczna) w trakcie kazdego
semestru:
1) pierwszą- wprowadzającądo pracy w semestrze;
2) d*gą - przedegzaminacyjną.
Każdazntchpowinna zostac udokumentowana poptzez wpis w dzienniku lekcyjn5łn.

5. W okresię pandemii szkoła moze ręa7lzowac częśc lub całość zajęc w systemie zdalnym -
zgodnie z obowiązlljącymi rozporządzęniami Ministra Edukacji i Nauki.

§16

l. Szkoła organizuje praktyczną naukę zawodu w formie zajęc praktycznych i praktyk
zawodowych zgodrrie ze szkolnlłn planem nauczania, przepisami określającymi warunki
i zasady organizaĄi oraz warunktbezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Zajęcia praktyczne organizowane są dla słuchaazy w celu opanowania przez nich
umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzię.

3. Praktyki zawodowe organizowane są dla słuchaczy w celu zastosowania i pogłębienia
zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzęczwistych, naturalnych warunkach
pIacy.

4. Zakręs wiadomości i umiejętności nabytych przez słuchaczy na zajęciach praktycznych
i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęc i praktyk określa podstawa
programowa dla danego zawodu.

5. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w placówkach słuzby zdrowia,
pomocy społecznej, u pracodawców i inrrych jednostkach organizacyjnych, z którymi
umowy zawiera Dyrektor Szkoły.

6. Szkoła naclzoruje realtzację plogramu praktycznej nauki zawodu i wspołpracuje
z podmiotami przyj muj ącymi sfu cha czy na zaj ęci a.

7. Zajęcia edukacyjne w ramach praktycznego kształcenia zawodowego organizowane są
w grupach.

8. Liczba słuchaczy w grupie jest zależna od specyfiki placówki przyjmującej uczniów
na zajęcia praktyczne i praktykę zawodową warunków organizacyjnych oraz zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy.

9. Za organizaĄę t nadzor nad zajęciami praktycznymi i praktykami zawodowymi
bezpośrednio odpowiedzialny jest kierownik szkolenia praktycznego i nauczyciel -
opiekun praktycznej nauki zawodu.

10. W placówkach zajęć praktycznych i praktyk zawodowych słuchaczy obowiązuje
regulamin zajęc praktyazne9o kształcenia zawodowego i praktyk zawodowych.

1 1, W okresie pandemii praktyki zawodowę mogą byc realizowane w formie projektu
edukacyj ne go bądź wirtualnego przedsiębiorstwa.

13



§17

Dyrektor Szkoły corocznie dokonuje podziału na grupy na zajęciach wymagających
specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa oTaz zasad wynikających
z prawidłowości realizacj i procesu nauczanla.

§18

1. D|aręa|izacji celów statutowych Szkoła posiada następujące pomieszczenia:
1) pomieszczenia do nauki z niezbędn\,Ąn wyposazeniem;
2) salę gimnastyczną;
3) pomieszczenia administracyjno - gospodarcze;
4) szatnię;
5) intemat;
6) składnicę akt.

2. Do realizacji celów statutowych zorganizowane są specjalistyczne pracownie,
3. Pracownie wyposazone są zgodnie z wymaganiami opisanymi w podstawie programowej

kształcenia w danym zawodzie.
4. Zajęcia edukacyjne w pfacowniach w ramach kształcenia zawodowego organizowane są

w grupach według zalęceń uwzględnionych w programach obowiązujących dla danego
zawodu.

5. Liczba słuchaczy w grupie za|eży od specyfiki zalęc edukacyjnych, warunków
organizacyjnych w pracowni oraz zasadbezpieczeństwa i higieny pracy.

6. W pracowniach obowiązuje słuchaczy regalamin pracowni.

§19

1 . Wewnątrzszkolny system dor adztw a zawodowego obejmuj e:

1) przygotowanie do samodzielnego i aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej;
2) rozwój umiejętności tozpoznawanla własnych zasobów osobistych i ich

wykorzystywania w kształtowaniu drogi zawodowej;
3) doradztwo w zakręsie przygotowania do odnalezienia się na rynku pracy i pomoc

w planowaniu kariery edukacyjno -zawodowej.
2. Szkoła wspołpracuje z instlucjami kompetentnymi w zakresie kształtowania kariery

zawodowej.
3. Dorądztwo zawodowe ttożę mieć forrnę:

1) indywidualnych rozmow zę słuchaczami,
2) szkoleń,
3) prelekcji,
4) spotkań.

§20

1 . W Szkole doradztwo zawodowe jest prowadzone w trakcie bieżącej pracy ze słuchaczem.
ż, W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana słuchaczom otaz

nauczycielom w formie porad, konsultacji,warsztatow i szkoleń.
3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne

i nieodpłatne.
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§21

Szkoła mozę prowadzić odpłatne kursy, szkolenia z zakresu umiejętności zawodowych
w nauazanych zawodach.

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§22

W szkole zatrudnieni są nauczyciele, pracownicy administracji oraz pracownicy obsfugi.
wszyscy pracownicy wypełniają obowiązki wynikające z ati. 100 kodeksu pracy.
Nauczyciele zobowiązani są tęaltzowac zadania wynikające z ustawy prawo oświatowe,
ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela.
Podstawowe obowiązki dla pracowników samorządowych określa ustawa o
pracownikach samorządowych.

5. Nauczycielę) poza obowiązkami wynikającyml z przepisów, o których mowa w ust. 3,
są zobowiązani w szczególności:
l) systematycznię i rzetęlnie przygotowywać się do prowadzenia przedmiotów i innych

zajęc, realtzować je zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęc lekcyjnych i
pozalekcyjnych oraz zasadami współczesnej dydaktyki i metodyki nauczania;

2) kształtować na wszystkich lekcjach sprawność umysłową dociekliwośó poznawczą
krytycyzm, otwaftość i elastyczność myślenia wynikającę zę wzbogacenia wiedzy,
umiejętności, kompetencji i poglądów na współczesny świat i życie;

3) ukazywac związki pomiędzy poszczególnymi zajęciami edukacyjnymi, uogólniać
wiedzę zgodnie zprawami rozwojowymi świata przyrodniczego i społecznego;
ukazyw ac mozliwości, perspektyrvy i koniecznośó postępu społecznego;
akcentować na wszystkich zajęciach edukacyjnych wartości humanistyczne, moralne
i estetyczne, przyswajanie których umożliwia świadomy wybór celów i dróg
zyciowych, wskazywac na społeczną użfieczność ptzekazywanej wiedzy dla dobra
człowieka;
wyrabiaĆ umiejętności i nawyki korzystania z ogólnodostępnych środków informacji;
wdrażać działania nowatorskie i innowacyjne;
systematycznie kontrolować miejsce prowadzenia zajęc pod względem
bezpieczeństwa i higieny pracy;

9) uczestniczyc w rożnych formach doskonalenia organizowanęgo przęz dyrektora;
l 0) przestrzegać statutu szkoły ;
ll)zapoznawać się z aktualrrym stanern prawnym w oświacie;
7Z)lżywac na zajęciach edukacyjnych tylko sprawnych pomocy dydaktycznych;
1 3 ) kontrol ować ob ecno ści słuchac zy na każdy ch zaj ęciach 1 ekcyj nych ;

l4)właściwie przygotowywaó się do zajęc dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych;

l5) podnosi ó i aktualizować wieclzę i umiejętności w tym pedago giczne i psychologiczne;
16)wzbogacaó warsztat pracy oraz dbać o powierzone pomoce i sprzęt dydaktyczny;
17)sŁużyó pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną studentom

i słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli odbywaj ącym praktyki ;

l8)aktywnie uczestniczyc w zebraniach rady pedagogicznej i zebraniach zespołów
nauczycielskich, przedmiotowych, zadaniowych;

4)
5)

ó)
7)
8)
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l9)rzetelnie przygotowyłvaó słuchaczy do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie.

6. Do zadańwychowawcy oddziału na|eży w szczegolności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój stuchacza, proces jego ucznia się oraz

przygotowania do życiaw rodzinie i społeczeństwie;
inspirowani e i wspom aganlę działań z esp ołowych słuchaczy ;

podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w szkolę
słuchaczy oraz między innymi członkarni społeczności szkolnej;
organizacja uroczystości związanych z ceremoniałęm szkolnym (rozpoczęcia i
zakończęnta roku szkolnego, uroczystości wręczenia świadectw, dyplomów itp.);

udziń w organizowaniu wycieczek dydaktycznych, turystyczno -krajoznawczych,
w y j azdów rekreacyj ny ch oruz sp otkań integracyj nych ;

6) współptaca z nauczycielami innych zajęó edukacyjnycli;
7) zapoznanie słuchaczy zę statutem i regulaminami obowiązującymi w szkole;
8) systematyczne prowadzenie dokurnentacji słuchaczy (dziennik lekcyjny, arkusze ocen,

indeksy, protokoły egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych itp.);

9) systematyczna ana|tza frekwencji indywidualnej i zbiorowej;
10)wspieranie słuchaczy w trudnych, indywidualnych problemach szkolnych i

osobistych;
1 1) dbanie o kultywowanie tradycji szkoły.

7, Nauczyciel prowadzący pracę dydaktyczną wychowawczą i opiekuńczą jest

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpięczeństwo powierzonych jego

opiece sfuchaczy.
8. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków słuzbowych, korzysta

z ochrony przewtdzianej dla funkcjonariuszy publicznych, na zasadach określonych
w ustawie -Kodeks Karny.

9. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinamej określonej w ustawie Karta
Nauczyciela.

10. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni podlegająodpowiedzialności porządkowej

wynikającej z art. 708 Kodeksu Pracy,

§23

1. W szkolę działająnastępujące zespoły nauczycielskie:
1) Zespół do spraw monitorowania podstaw programowych i efektow kształcenia;
2) Zespół przedrniotowo - mętodyazny;
3) Zespoł do spraw ewaluacji wewnętrznej;
4) Zespoł do spraw promocji.

ż. Zespoł do spraw monitorowania podstaw programowych i efektow kształcenia:
1) Kontroluje podstawy programowę i zachodzące w nich zmiany;
2) Monitoruje efekty kształcenia i ich zgodność z podstawąprogramową.

3. Zespoł przedmiotowo - metodyczny,.
i) organizuje współpracę nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji prograrnów

naulzania, korel ow ani a treś ci nanczanla przedmi otów pokrewnych ;

czuwanad właściwąkorelacjąmiędzy kształceniem teoretycznym i praktycznym;
aktualizuje proglamy nauczania przy Llwzględnieniu najnowszych osiągnięć nauki
i tęchniki;
współorganizuje wewnątrzszkolne doskonalenię zawodowe oraz doradztwo
metodyczne dla nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie;
opracowuje i opiniuje autorskie i innowacyjne programy nauczania;

2)
3)

4)

5)

2)
3)

4)

5)
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6) dĘy do stałego dokształcanianauczycieli i aktualizowaniaich wiedzy zawodowej;
7) realizuje uchwały podjęte na zebraniach Rady Pedagogicznej w sprawie metocl

i organizacji pracy dydaktyczno - wychowawczej.
4. Zespoł do spraw ewaluacji wewnętrznej:

1) ustala corocznię dziedziny badania pracy szkoły, organizację i procedury
diagnozowania;

2) współpracuj e z zespołem przedmiotowym i wychowawczp;
3) opracowuje wnioski zbadania jakości pracy szkoły oraz przygotowuje dokumenty

z przęprowadzonej ewaluacji wewnętrznej na potrzeby ewaluacji zewnętrznej;
4) wnioski opracowanę przęz zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej są brane pod

uwagę przy wprow adzaniu zmian.
5. Zespoł do spraw promocji:

1) Promuje szkołę w środowisku lokalnym;
2) Współpracuje z prasą i lokalnymi mediami;
3) Reklamuje Szkołę w sieci intęmetowej, mediach społecznościowych;
4) Prowadzi czynnąpromocję w okolicznych szkołach i placówkach;
5) Bięrze udział w inicj atywach społecznych, wolontariacie;
6) Prowadzi Kronikę SzkoĘ gazetkęszkolną
7) Tworzy materiały reklamowe, ulotki, plakaty, banery.

§24

1. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzężone sluacje
lub zachowani a słucha cza, ktor e stanowi ą zagr ożenie b ezpi eczeństw a.

2. Pracownicy obsfugi powinni zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie
Szkoły, w razie potrzeby zwrocić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły.

3. Nauczyciel lub inny pracownik powinien nięzwłocznie zawiadomió Dyrektora Szkoły
o wszelkich dostrzezonych zdarzeniach, noszących znamię przestępstwa lub stanowiących
zagrożenie dla zdrowia lub życia słachaczy,

§25

1. Za bezpieczeństwo słuchaczy podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych
i poz al ekcyj nych o dp ow iada nauczyci el prowad zący te zaj ęcia.

2. Za bezpieczeństwo słuchaczy podczas przerw odpowiadają: nauczyciel dyżumy,
nauczyciele,którzy w danym czasię majązajęcia i pracownicy obsługi.

3. Zabezpieczeństwo sfuchaczy podczas zajęć odbywających się poza terenem Szkoły
odpowiadają
1) kierownik szkolenia praktycznego;
2) nauczyciele prowadzący zajęcia praktyczne i praktykę zawodową nauczyciele

wychowania ftzycznego - podczas zalęc na basenie, lodowisku bądź stadionie;
3) kierownik wycieczki i opiekunowie grupy;
4) na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo - turystycznej udającej się poza

teren Szkoły lecz w obrębie miejscowości, bez korzystania z publicznych środków
lokomocji - co najmniej jeden opiekun na 30 słuchaczy;

5) na wycieczce z korzystaniem z publicznych środków lokomocji w obrębie tej
samej miejscowości - jeden opiekun na 15 słuchaczy;

6) na wycieczce turystyki kwalifikowanej - jeden opiekun na 10 słuchaczy, a
kierownik wycieczki musi posiadaó wymagane uprawnienia.
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4. Wychowawcy pierwszych
zaznajomic słuchaczy z
i higieny.

roczników mają obowiązek w pierwszych dniach zajęc
pomieszczeniami Szkoły oruz zasadami bezpieczeństwa

Rozdział 6

Wewnątrzszkolne ocenianie

§26

1. Wychowawcy zapoznająsłtlchaczy z zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania
zwanymi dalej ,,WO" w pierwszym dniu nauki.

2. Wychowawcy mają obowiązek dokonania wpisu w dzienniku lekcyjnym informacji
o zapoznaniu z zasadami WO.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) poinfonnowanie słuchaaza o poziomie jego osiągnięó edukacyjnych i postępach w

tyrn zakresie;
2) polnoc słuchaczowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie słuchacza do dalszej pracy;
4) umozliwiente nauczycielom doskonalenia organizacjt i metod pracy dydaktycznej;
5) udzielanie słuchaczowi pomocy w nauce popTzez przekazywanie informacji o tlłn,

co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyó:
a) nauczyciel podczas oceniania uzasadnia ocenę, wyszazęgolniając elementy

odpowiedzi lub pracy wykonane właściwie i błędnie;
b) nauczyciel na zasadach przeclmiotowego oceniania okręśla formę prezentowania

informacj i zwrotnej słuchaczowi.
4. Zasady,,WO":
1) na początku kazdego roku szkolnego lub setnestru nauczyciele informują

słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych wynikających z ręa7izowanego przez siebie
programu nauczania ofaz o sposobach sprawdzania osiągnięó edukacyjnych słuchaczy
(przedmiotowy system oceniania, zwany dalej ,,PO" - stanowi odrębny, szczegółowy
dokument ocerriania);

2) nauczyciele informują o warunkach i trybie uzyskania wyższĄ ntż przewidywarra
semestralna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęó
edukacyjnych;

3) Rada Pedagogiczna szkoły przyje],a następujące krleria wymagań edukacyjnych:
a) PONADPODSTA\MOWE - (celujący) - treści programowe wyspecjalizowane

ponad potrzeby głównego kierunku nauki, umiejętności zawodowe o wysokim
stopniu samodzielności i sprawności działania w zmienionych warunkach,
wykorzystywanie nowoczesnych technik zawodowych,

b) DOPEŁNIAJACE - (bardzo dobry) - trudne do oparrowania elementy treści,
najbardziej złożonę i unikalne, tworcze; urniejętności zawodowe charakteryzują
się samodzielnością pr ecy zj ą sprawnością w zmiennych warunkach,

c) ROZSZERZAJĄCE - (dobry) - umiarkowane przystępne elementy treści, bardziej
złożonę i mniej typowe, przydatne na danym i na wyższych etapach kształcenia,
bezpośrednio użyteczne w pozaszkolnych oraz zawodowych działaniach
słuchacza; urniej ętności zawodowe wykonywanę poprawni e i samodzi elni e,

d) PODSTAWOWE (dostateczny) najbardziej przystępne elementy treści
nauczania, najprostsze i najbardziej uniwersalne, najpewniejsze naukowo,
niezbęclne na danym i na wyższych etapach kształcenia, bezpośreclnio użyteczne
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W Pozaszkolnej, Zawodowej działalności sfuchacza; umiejętności zawodowe
wykonywanę poprawnie pod kontrolą nauczyciela,

e) KONIECZNE - (doPuszczający) - więdza i umiejętności najbarclziej niezbędne,
Pozwa|ające wykonaĆ proste zadanta, absolutnie konieczne do końtynuowania
dalszej nauki,

0 NIEWYSTARCZAIĄCE - (niedostateczny) - zawierające zbyt małą wiedzę
i umiejętnoŚci co uniemozliwia wykonanie najprostszych zadań, braki w zakresie
opanowania podstawy programowej.

5. Ocenyklasyfikacyjne.
l) ocenY bteŻące, oceny klasyfikacyjne po każdym semestrze ustala się w stopniach

według następującej skali:
a) stopień celujący 6 - cel,
b) stopień bardzo dobry 5 - bdb,
c) stopień dobry 4-db,
d) stopień dostateczny 3 - dst,
e) stopień dopuszczający Z_ dop,
D stopień niedostateczny 1 - ndst;

2) pozlywnymi ocenami klasyfikacyjn5lmi są oceny ustalone w stopniach, o których
mowawpkt. l lit, a-e;

3) negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o któr).m mowa w pkt.
1 lit. f;

4) oceny sąjawne dla słuchacza :

a) o ocenach biezących sfuchacz jest informowany niezwłocznie po ich uzyskaniu,
b) o ocenach z prac pisemnych w trakcie semestru słuchacz jest inform owany z

chwilą oddania ocenionej pracy przęz nauczyciela;
6. NauczYciel ma prawo do sprawdzenia opanowania materiału nauczania w formie

Pisemnej, ustnej i/ lub praktycznej z dowolnego zakresu materiału, pod warunkiem
Poinformowania słuchaczy o zakresie i tęrminie sprawdzianu z ao najmniej
si edmiodniowym wyprzedzeniem ;

7. Na wniosek sfuchacza nauczyciel ustalający ocenę uzasadnia ją,
8. SPrawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne słuchacz otrzymuje do wglądu na

terenie Szkoły w terminie ustalonym przęz nauczyciela.
9. BieŻące Pisemne prace słuchacza są ocenianę przez nauczyciela w terminie nie

dłuższym
niż 2 tygodnie.

10. Ocenę klasyfikacyjnąz zajęó praktycznych i praktyk zawodowych ustala nauczyciel
pr ow adzący z aj ęci a pr akty czne i praktyk ę z aw o do w ą,

11. Warunkiem uzyskania promocji na sęmestr programowo wyższy jest uzyskanie
PozfiYwnych ocen z wszystkich zajęć edukacyjnych objętych programem nauczania
w danym semestrze.

lZ.PrzY wystawianiu ocen bieżących obowiązuje następująca zasada przeliczania
punktów na ocenę:

1) 6100-99%;
2) 5 98 -92%;
3) 4+ 9l - 860ń;
4) 485-76%;
5) 4- 75 - 66%;
ó) 3+ 65 - 560ń;
7) 3 55 -46Yo;
8) 3- 45 - 4I%;
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9) 2 40 -30%;
10) 1 ponizej 30%.

13. prŹy wysiawianiu ocen klasyfikacji sęmestralnej obowiązuje następująca waga ocęn:

1) oceny z plaapisemnych, sprawdzianów, testów, kańkówek;

ż) oceny z odpowiedzi ustnych;
3) oceny zapraae domowe;
4) inne oceny w zalężności od typu zajęó.

l4. Oceny semestralne sąpełnymi ocenami (bez,,+" i ,,-").
15.W .Ólr, ,up"*nienia systematyczllęgo oceniania postępów w nauce u kazdego

słuchacza, nauczyciel ma obowiązek uzyskać co najmniej 3 oceny z zajęc

edukacyjnych w czasie trwania semestru, w tym pierwszą do końca paździemlka,

d*gą do końca listopada, trzecią do końca grudnia i odpowiednio w sęmestrze

wiosennym - do końca marc,ą kwietnia i maja.

1ó. Nauczyciel przedmiotu powiadamia ustnie słuchaczy o przewidywanych ocenach na

1 4 dni przed klasyfi kacyj nym posiedzeniem rady pedag o glcznej,

17 . Dla kierunku, ktory w ostatnich dwóch tygodniach semesttu odbyłva praktYkę

zawodową informację o przewidywanej ocenie trauczyciele przekazują na 14 dni

przed r ozp o częciem praktyk.
18. Frzewidylvana ocena jest wpisana do dziennika lekcyjnego,

wraz z informacją że nauczyciel poinformował o niej kazdego słuchacza.

19. W przypadku nieobęcności słuchacza w dniu, gdy podawane są przewidywane oceny,

,ru.r"ryói.l zobowiązany jest poinformować takiego słuchacza tęlefonicznie lub

rnailowo - informację takąumieszlza w dzienniku lekcyjnym,
20. Słuchacz ma prawo poprawy każdej przewidywanej semestralnej ocenY

klasyfikacyjnej
, ,iięe edukucyjnych w formie sprawdzianu składającego się z części pisemnej i

ustnej.
21. Słucńacz, ktory nie zgadza się z przewidylvaną oceną składa podanie o sprawdzian

wiedzy i umiejęmości do Dyrektora Szkoły w terminie dwóch dni roboczych od dnia

zapoznania się z ocena pfoponowaną.
żZ.Warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpalrzenia podania o podwyzszenie

semestralnej oceny klasyfikacyj nej z zajęć edukacyjnych jest:

1) Uzyskiwanie w ciągu semestru zpracpisemnych ocen, równych tej, o ktorąubiega się

sfuchacz;
ż) systematyczne ptzygotowanie do zajęc edukacyjnych.
zs.oyrektoi srt oły w ciągu kolejnych 2 dni roboczych inforrnuje shrchacza o decyzji

i wyznaczonym terminie sprawdzianu z clanych zajęc eó;kacyjnych,
24. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności sfuchacza przeprowadza nauczyciel danych zajęc

ełukacyjnych w obecności, wskazanego przęz Dyrektora Szkoły, nauczycie7a takich

samych lub pokrew nych zajęc edukacyj nych.
ż5.Z przepro*udronych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielnY

d|a każdego przedmiotu), ktory zaw ięra,.

1) imiona i nazwiska nauczycieli,ktorzy przeprowadzili czynnoŚci sprawdzające;

2) termin tych czynności;
3) zadaniasprawdzające;
4) wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ostateczną ocenę;

5) podpisy nauczycieli, ktorzy przeprowad zili czynności sprawdz aJące,

ze . oc€na ustalona na sprawdzianie nię możebyc niższa od oceny przewidywanej i jest

oceną ostateczną.
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27. PisemnY wniosek słuchacza oraz protokół z przeprowadzonych czynności
sprawdzających dołącza się do arkusza ocen sfuchacza.

28. Słuchacz moŻę zgłosic do Dyrektora Szkoły zaslrzężenia, jeśli uzna, że semestralna
ocena klasYfikacyjna z zajęc edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami
dotYczącymi trybu ustalania tej oceny, nie poźniej jednak nii w terminie 2 dni
roboczYch od dnia zakończenia semestralnych zajęc dydaktyczno - wychow awczych.

29. W PrzYPadku stwierdzenia, że semestralna, ocena klasyfikacyj na z zĘęó edukacyjnych
została ustalona niezgodnie z przepisami dotycząc5rmi trybu ustalania tej ocóny,
dyrektor zespołu powołuje komisję, która:

1) w PrzYPadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej zajęc edukacyjnych - przeprowadza
sPrawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza oraz ustala semeŚtralną ocenę
kl asyfi kacyj ną z danych zaj ęć edukacyjnych ;

2) ustalona przez komisję ocena semestralna jest oceną ostateczną z wyjątkiem
negatYwnej oceny semestralnej, która może być zmieniona na egzaminie
poprawkowym;

3) ocena ustalona przęz komisje nie moze byc niższaod oceny ustalonej wcześniej.
30. SPrawdzian, o którym mowa w ust. 29 pkt. 1 przeprowadza się nie później niż w

terminię 5 dni od dnia otrzym ania zgłoszęnia zastrzeżeń, o których mowa w ust, 28,
31. SPrawdzian z przedmiotów teoretycznych ma formę pisemną i ustną a z przedmiotów

pr akty cznych ma formę zadań praktycznych.
32,W skład komisji powołanej przez Dyrektora Szkoły do przeprowadzenia sprawdzianu

wchodzi: Przewodnicząay - dyrektor zespołu lub inny nauczyciel wyznaczony przez
DYrektora, członek - nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, członek -
nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

33 . Z przeprowadzonego sprawdzianu sporząd za sięprotokół:
1) Protokół zawiera: nazwę zajęć edukacyjnych, datę, imienny skład komisji, imię

i nazwisko słuchacza, zadania sprawdzające, ustaloną ocenę klasyfikacyjną
Ż) do Protokołu dołącza się: pisemną pracę słuchacza, zwięłą informację o ustnych

odpowiedziach, zwięłą informację o wykonanym zad,aniu praktycznym;
3) protokół i załączniki dołącza się do arkusza ocen słuchacza.
34,przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, będą brane pod uwagę w

szczególnoŚci: wysiłek wkładany przęz sfuchacza w wywiązywanie się z obowiązków
wynikających
z zajęć, zaangażowanie, system atyczny i aktywny udział w zajęciach.

35. DYrektor Szkoły zwalnia słuchacza z wykonywania określonych cwiczeń fizycznych
na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych
mozliwoŚciach wykonywania przęz ucznia tych cwiczeń, wydanej przez lękarza na
czas określony w tej opinii.

36. W Przypadku zwolnięnia słuchacza z zajęó wychowania ftzycznego w dokumentacji
Przebiegu nauczaniazamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się,,ZWoLNIONy/ - A,,.

37. Słuchacz może ubiegaó się o przepisanie oceny semestralnej z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, które realizował w toku nauki w szkole wyższej lub szkole policealnój.

38. Warunkiem przepisania oceny jest zgodnośó realizowanych efektów kształcenia z
zakresem treŚci programowych na kierunku, na którym obecnie kształci się słuchacz
orazuzyskanie z danego przedmiotu oceny co najmniej dobry (4).

39.DecYzję o przepisaniu oceny podejmuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia
edukacyjne.

40. PrzePisanie oceny z danych zajęó edukacyjnych, jest równoznacznę ze zwolnieniem
słachacza z obowiązku uczestnictwa w tych zajęciach.
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lub szkole policealnej,
 Ł.Dyrektot Szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego

piogru*o*a kształcenia w zawodzie przewiduje naukę języka migowego,

ieallzacji tych zajęó słuchacza niewidomego lub słabowidzącego i w

4I.Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem semestralnej oceny klasyfikacYjnej z

danych zajęó edukacyjnych zgodnej z ocenąuzyskanąw toku nauki w szkolę wyższej

takiego
w dokumentacji
,,ZWolniona",

podstawa
zwalnta z

przlpadku
zwolnięnia

przebiegu nauczania wpisuje się odpowiednio ,,zwolniony" lub

43. W szkole nie wystawia się oceny z zachowania.
44. Zasady klasyfi kacj i :

1) słuchicz, który z powodu usprawiedliwionej nieobecności nie był klasyfikowanY

z jednego, kilku lutl,wszystkich przedmiotów, możę zdawac egzaminy klasyfikacYjne;

2) słuchacŹ, ktory z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności nie był klasyfikowanY

z jednego, kiliu lub wszystkich przedmiotów, możę zdawac egzaminy klasyfikacyjne

za zgo dąRady P eda go gicznej ;

3) term-in egzaminu klasyfikacyj nego uzgadnia się ze słuchaczem nię póŻniej niz w dniu

p opt z e dzaj ący m zako ńcz ęnie z aj ęć s em e str al n ych ;

4) eg)amin ńasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęó edukacyjnych

w obecności wskazanógo przęz dyrektora nauczyciela takich samych lub PokrewnYch
zajęć edukacyjnych;

5) niuczycie| egzaminator przygotowuje zakres wymagań ęgzamlnacvjnych, z ktorymi

zapoznaje słuchacza w terminie pozwa|ającym na przygotowanie do egzaminu;

6) egzamin klasyfikacyj ny z przedmiotów teorctycznych ma formę pisemną i ustną

z pr zedmi oto w prakty czny ch m a form ę zadań pr akty czny ch:.

7) dla słucha cza nię klasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecnoŚci na

zajęciach praktycznych Szkoła organizuje ząęcia urnozliwiające uzuPełnienie

progfamu;
8) z pizeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokoł;' ui p.Ótokoł zawióra: nazwę zajęć edukacyjnych, datę, imienny skład komisji, imię

i nazwisko sfuchacza, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę,

b) do protokoŁl dołącza się: pisemną pracę sŁuchacza, zwięłąinformację o ustnYch

odpowi e dziach lcznla ) zw ięzłąinformacj ę o w ykonanym zadaniu praktycznYm,

c) protokół i załączntkt dołącza się do arkusza ocen słuchacza;

9) o...ru ustalona na e1zamlnie klasyfikacyjnym jest oceną ostateczną jeŚli słuchacz

otrzynń ocęnę niedostateczną r1,ożęją poprawi ó na egzavtinie poprawkowym;

,uró*no protokół jak równiez dokumentacja z przebiegu egzaminu są dostęPne

do wglądu dla słuchacza w tetminie 7 dni w sekretariacie szkoły;

10)dokuńentacji nię wolno kserować, kopiowaó, fbtografowaĆ, ani wynosiĆ poza teren

szkoły;
11) czas wglądu do dokumentacji ustala dyrektor szkoły w zalężnoŚci od obszemoŚci

materiału, od 15 do 60 minut;
12) jeśli słuchacz stwierdzi, żę ocęna została ustalona niezgodnie z przepisami Prawa,' 

może w ciągu 5 dni roboczych zgłosió zastrzeżęnia do trybu ustalenia ocenY do

clyrektora szkoły;
13) pónowne ustalenie oceny odbywa się zgodnie z procedurami opisanymi w § 25 ust. 28

- 33 niniejszego statutu.

45. E gzamin poprawkowy:
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1) egzamin poprawkowy zdaje sfuchacz, który w wyniku klasyfikacji semestralnej

uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych;

2) termin egzaminu poprawkowego dla słuchacza wyznacza dyrektor szkoły po
zakończęntu semestru jesiennego w tetminie do końca lutego i po zakończeniu
semestru wiosennego w terminię do końca sierpnia;

3) słuchacz moze zdawać egzarnin poprawkowy również po semestrzę programowo
najwyższym1,

4) słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji na semestr
programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy z zastrzeżęniem punktu 5;

5) Rada Pedagogiczna możejeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować na
semestr programowo wyższy słuchacza, który nie zdał egzaminu poprawkowego
z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że zajęcia te, zgodnie
ze szkoln5łn planem nauczanla są realizowane w semestrze programowo wyższym;

6) w wyjątkowych przypadkach Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej moze wyrazic zgodę na powtarzanie semestru po raz drugi w danym
cyklu kształcenia, na pisemny wniosek sfuclracza uzasadniony sytuacją zyciową lub
zdrowotną złożony w terminie 7 dni od zakończęntazajęc edukacyjnych;

7) egzan^in poprawkowy z przedmiotów teoretycznych ma formę pisemną i ustną
zprzedmiotów praktycznych ma formę zadań praktycznych;

8) egzantin poprawkowy przeprowadza komisja powołana pIzez Dyrektora Szkoły, w jej
skład wchodzi: przewodniczący - Dyrektor Szkoły lub inny nauczyciel wyznaczony
przęz dyrektora, egzuninatot - nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
członek * nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

9) z ptzęptowadzonego egzaminu sporządza się protokół:
a) protokół zawiera: nazwę zajęć edukacyjnych, datę, imienny skład komisji, imię

i nazwisko słuchacza, zadania sprawdzające, ustalona ocenę klasyfikacyjną
b) do protokołu dołącza się: pisemną pracę Słuchacza, zwięłąinformację o ustnych

odpowiedziach sŁuchacza, zwięłą informację o wykonanym zadaniu
praktycznym,

c) protokół i załączniki dołącza się do arkusza ocen słuchacza;
10) ustalonana ęgzaminie ocena jest ostateczna;
11) jeśli słuchacz stwierdzi, żę ocena zostńa ustalona niezgodnie przepisami prawa, może

w ciągu 5 dni roboczych zgłosic zastrzężęnia do trybu ustalenia oceny do Dyrektora
Szkoły;

12)ponowne ustalenie oceny odbywa się zgodnie z procedurami opisanymi w § 25 ust.
28 - 33 niniejszego statutu.

46. Słuchacz podlega klasyfikacji:
1) sernestralnej;
2) końcowej.
47,Klasyfikacja semestralna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych sfuchacza
z obowtązkowych zajęć edukacyjnych w danym semestrze oraz ustaleniu semestralnych ocen
klasyfikacyjnych z tych zajęó.
48.Na klasyfikację końcową składają się:

1) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalone
w semestrze programowo najwyzszym otaz

2) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ktorych
realizacja zakończył.a się w semestrach progfamowo niższych danego typu.
49.Klasyfikacji końcowej dokonuje się w semestrze programowo najwyższym.
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50.Sernestralne oceny klasyfikacyjrre ustala się po przeprowadzeniu egzaminów
semestralnych z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Egzaminy semestralne
przeprowadzająnauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
5l.Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na poszazęgólne
obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym semestrze, w wymiarze co najmniej
połowy czasu przeznaazonego na każdę z tych zajęc, oraz otrzymał z tych zajęó oceny uznane
za pozlĄywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.
52. Nauczyciele prowadzący poszczegolne obowiązkowe zajęcia edukacyjne na początku
kazdego semestru infonnują słuchaczy o terminach egzaminów semestralnych.
53.Na rniesiąc przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciele prowadzący
poszczegolne obowiązkowe zajęcia edukacyjne informują słuchacza czy spełnia warunki
dopuszczenta do egzaminu semestralnego w formie określonej w statucie szkoły.
54.Słuchacz, ktory z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu
semestralnęgo w tetminie, zdaje ten egzatnin w tetminie dodatkowyfr, wyznaczonp przez
dyrektora szkoły.
55.Ustalona w wyniku egzaminu semestralnego semestralna ocena klasyfikacyjna
z obowiękowych zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
56.Słuchacz,ktory w wyniku klasyfikacji semestralnej otrzymał negatyrvną semestralną ocenę
klasyfikacyjnąz jednych albo dwóch obowiązkowych zajęó edukacyjnych, możę przystąpić
do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po
każdym semestrze.
57 .Egzamin poprawkowy przeprow adza nauczyciel prow adzący dane obowi ązkowe zajęcia
edukacyjne.
S8.Sernestralna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalona w
wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.
59.Słuchacz, ktory nię zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr
programowo wyższy.
60. Słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał pozytywne semestralne oceny klasyfikacyjne.
61.Słuchacza,ktory nie otrzynał promocji na semestr programowo wyzszy, dyrektor szkoły
skreśla, w drodze decyzjt, z listy słuchaczy.
62.W przypadkach losowych lub zdrowotnych, dyrektor szkoły, na pisemny wniosek
słuchacza, moze wyrazic zgodę na powtarzanie semestru. Słuchacz możę powtarzaó semestr
jeden razw okresie kształcenia w danej szkole.
63.Wniosek słuchacz składa do dyrektora szkoły, nie później niż w tenninie 7 dni od dnia
podjęcia przez radę pedagogicznąuchwały w sprawie klasyfikacji i promocji słuchaczy.
64.Słuchacz, ktoty nie otrz5rmał prornocji na semestr programowo wyzszy, powtarza tęn
setnestr.
65.Dyrektor szkoły:
I) zwalnta słuchacza z obowiązku oclbycia praktycznej nauki zawodu w całości, jeżeli

przedłoży on:
a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole: świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu
zawodowego wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo równorzędne,
świadectwo częladniczę lub dyplom mistrzowski - w zawodzie, w którym się kształci, lub
clokument równorzęclny wydany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
państwie członkowskirn Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie
umoWy
o Europejskirn Obszarze Gospodarczym lub Konfęcleracji Szwajcarskiej lub
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b) zaświadczenie wydane przęz pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie,
W którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi kształcenia przewidzianemu dla
danego zawodu;
2) może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w części, jeżeli
przedłoży on:
a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole: świadectwo lub dyplom uzyskania tlułu
zawodowego wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo równorzędne,
Świadectwo częladnicz% dyplom mistrzowski, świadectwo potwierdzające kwalifikację
w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowę - w zawodzie wchodzącym
w zakręs zawodll, w którym się kształci, lub dokument równorzędny wydany w innym
państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarzę
Gospodarczlłn lub Konfederacji Szwajcarskiej lub
b) zaświadczęnie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie,
w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi kształcenia przewidzianemu dla
zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci, lub
c) zaŚwiadczęnie wydanę przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie,
w którym się kształci, lub w zawodzię wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci;
3) zwalnia słuchacza z obowtązku rea|izacji zajęc edukacyjnych z zakręsu podstaw
przedsiębiorczości, jeżeli przedłoży on świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub
p onad gi mn azj alnej p otw i erdz aj ąc e zr ealizowani e ty ch z Ą ęc .

66.Zaświadczenię przedkłada się dyrektorowi szkoły policealnej w kazdym semestrze,
w którym słuchacza obowiązuje odbycie praktycznej nauki zawodu.
67.Zwolnięnie, moze nastąpić po ustalenlu przez dyrektora szkoły policealnej wspólnego
zakresu umiejętności zawodowych dla zawodu, w którym słuchacz się kształci, i dla zawodu
wchodzącego w zakres tego zawodu,
68.Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbyci a praktycznej nauki
zawodu, uzupełnia pozostałą częśó praktycznej nauki zawodu. Dyrektor szkoły policealnej
zaPewnia warunki i określa sposób realtzacji pozostałej części ptaktycznej nauki zawodu.
69.W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub w części z obowiązku odbycia
praktycznej nauki zawodu w dokumentacji przebiegn nauczania wpisuje się odpowiednio:
1) ,,zwolniony w całości z praktycznej nauki zawodu" albo ,,zwolniona w całości z
pr akty cznĄ nauki zaw odut',
2) ,,zwolniony w części z praktycznej nauki zawodu" albo ,,zwolniona w części z praktycznej
nauki zawodu" - oraz podstawę prawnązwolnienia.
70.W przypadku zwolnienia słuchacza z obowiązku realizacji zajęó edukacyjnych podstawy
przedsiębiorczości w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się ,,zwolniony" albo ,,zwolniona" oraz rodzĄ świadectwa będącego podstawą
zwolnięnia
i datę jego wydania.
7l.W szkole policealnej słuchacz przystępuje w kazdym semęstrze do egzaminów
semestralnych, w formie pisemnej, z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych
z zakręsu kształcenia zawoclowego podstawowych dla zawodu, w którym się kształci.
7Z.Egzamin semestralny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakręsu kształcenia
z awodowe go pr akty cznego ma formę zadania praktycznego.
73,W przypadku ząęć edukacyjnych innych niż wymienione egzaminy sęmestralne
przeprowadza się w formie ustnej.
74.Wyboru obowiązkowych zajęó edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego
podstawowych dla zawodu dokonuje rada pedagogtczna, Informację o wybranych zĄęciach
podaje się do wiadomości słuchaczy na pierwszych ząęciach w kazdym semestrze.
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75.Egzamin semestralny w formie pisemnej przeprowadza się na podstawie zadai
przygotow a ny ch przez nauczyci el a prow adz ące go dane zaj ęcia eclukacyj ne.

76.Terminy i godziny egzaminów pisemnych wyznaaza Dyrektor szkoły w porozutnieniu
z nauczycielami prowaclzącymi zajęcia edukacyjne i odbywają się zwyczajowo na ostatnim

zjeździe w danym semestrze (forma zaoczna) i na ostatnich zajęciach dydaktycznych
z poszczęgólnych przedmiotów w danym semestrze (forma dzienna i stacjonarna). Słuchacz
ma prawo do jednego tęrminu ęgzaminu pisemnego. W przypadku usprawiedliwionej
nieobecności słuchacza, dyrektor Szkoły ustala termin dodatkowy egzaminu. W przypadku
uzyskania oceny niedostatecznej słuchaczowi przysługuje prawo do egzaminu
poprawkowego.
77,Egzamin semestralny w formie ustnej przeprowadza się na podstawie zestawów zadań
przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, Ltczba zestawów
zadań musi być większa od liczby słuchaczy przystępujących do egzaminu. Słuchacz losuje
jeden zestaw zadań.
78.Terminy egzaminu ustala nauczyciel prowadzący zajęcia przy jednoczesnym

uwzględnieniu terminów pozostałych egzaminów semestralnych, tak aby umozliwió
przystąpienie do egzaminu kazdemu słuchaczowi. Dopuszcza się prowadzenie egzaminów

ustnych w tenninach od poniedziałku do niedzieli.
79.Egzamin semestralny w formie zadania praktycznego pfzeprowadza się na podstawie

zadań przygotowanych ptzęznauczycielaprowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Słuchacz
losujejedno zadanię,
80.Egzamin semestralny w terminie dodatkowyffi, oraz ęgzamin poprawkowy przeprowadza

się odpowiednio:
l) po zakończeniu zajęć dydaktycznych w semestrze jesiennym - nie późniĄ niż do końca

lutego;
2) po zakończeniu zajęó dydaktycznych w semestrze wiosennym - nie później niz clo dnia

3l sierpnia.
8I.Z egzaminu semestralnego, w tym egzaminu semestralnęgo w terminie dodatkowym, oraz

egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szazęgólności:
1) nazwę zajęó edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin
2) imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin;
3) termin egzaminu;

4) imiona i rrazwiska słuchaczy, ktorzy przystąpili do egzaminu;
5) oceny klasyfikacyjne uzyskanę przez poszczegolnych słuchaczy.

Do protokofu, o któryrn mowa dołącza się:
1) prace egzattinacvjne słuchaczy w przypadku egzaminu w formie pisemnej;
2) wylosowane przez poszczegolnych słuchaczy zestawy zaclań wraz zę zwięłą informacją
o odpowiedziach słuchaazy - w przypadku egzaminu w formie ustnej;

3) wylosowane przęz poszczegolnych słuchaczy zadania wtaz ze zwięzłą informacją
o wykonantu zadań praktycznych - w przypadku egzaminu w fonnie zadanta praktycznego.

82.Jężęli sfuchacz:
l) nie uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w clanym

semestrzę w wymiarze co najmniej połowy czasu plzęznaczonego na każde z tych zajęć albo

2) nie otrzymał z obowl,ązkowych zajęó eclukacyjnych, o których mowa w pkt 1, ocen

uznany ch za p ozylywne w ramach w ewn ątrz s zko lnego o ceni ani a, alb o

3) nie przystąpił do egzaminu setnestralnego
w dokumentacji przebiegu naLlczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuję się

,,nieklasyfikowany" albo,,nieklasyfikowana".
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83.Dyrektor szkoły moze zwolnić słuchacza powtarzającego semestr na podstawie art. 44z
ust. 3-5 ustawy o systęmie oświaty z rca||zaaji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z
ktorych uzyskał poprzeclnio pozytywną semestralną ocenę kl asyfi kacyj ną.
84,W przypadku zwolnienia w dokumentacji przebiegu nauczanta zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się odpowiednio ,,zwolniony" albo ,,zwolniona" otaz podstawę
prawną zwolnienia.

§27

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy wynikające
zRozporządzenia MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania.

Rozdział7

Prawa i obowiązki słuchaczy

§28

1. Słuchacz ma prawo do:
1 ) zapoznanta się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów;
2) właściwie zotganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa

i higieny pracy;
3) opieki wychowawczej i warunków poblu w szkole zapewniających bezpieczeństwo

or az poszanowanię godności ;
4) korzystania z pomocy stypendialnej, bądź innej pomocy doraźnej, w miarę

przyznany ah szkol e środków fi nansowych ;

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, dotyczących życia społeczności Szkoły, a
takze światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza to dobra innych osób;

6) życzliwego, podmiotowego traktowania;
7) rozwtjania własnych zainteresowań, zdolności i talentów;
8) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny oraz kontroli postępów

w nauce;
9) pomocy w przypadku trudności w nauce;
10) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;
1 1) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, po uzyskaniu

zgody osoby odpowiedzialnej za te pomieszczęnia i wyposazenie;
l2) wpływu na organizacjężycia społeczności szkolnej poprzęz działalnośc samorządu;
73)organizowania dzińalności kulturalnej, rekreacyjnej i rozrywkowej zgodnie z

własnyni potrzebarni i mozliwościami organizacyjnyrni szkoły w porozumięniu z
Dyrektorem Szkoły;

14) uczestniczenia, poprzez swoich przedstawicieli z Samorządu Słuchaczy, we
wskazanych cz ęściach zębr ania Rady P eda go gtcznej ;

l5)uzyskiwania urlopu zdrowotnego z powodu ciązy lub długotrwałej choroby na
podstawie zaśw iadczęń 1 ekarskich ;

16) uzyskiwanie nagród i wyrożnień;
17) grupowego ubezpi ęczęnia zagwarantowanego od początku nauki w Szkole.

2, Słuchacz ma obowiązek zapoznania się z treścią statutu i przestrzegania postanowień w
ntm zaw arty ch or az regul aminach szkoły, a w szaze gó lno ś ci :

1) systematycznęgo i aktywnego udziału w zajęciach edukacyjnych organizowanych
w Szkole;
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2) punktualnego i regulamego uczęszczanta na wszystkie zajęcia (teoretyczne

i praktyczne);
3) dostarczęnia do 30 września brakujących wymaganych dokumentów do sękretariatu

zespofu;
4) właściwego zachowania się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz

pozostałych słuchaczy, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury;

5) przestrzegania ogólnie przyjętych zasad współzycia społęcznęgo;
6) dbałości o czystośó mowy ojczystej;
7) odpowiedzialności za własnę zdrowie i życie oraz zdrowie i życie innych;
8) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
9) zachowania postawy moralnej, godnej słuchacza oraz obywatela Rzeczpospolitej

Polskiej;
10) ścisłego przestrzeganta przepisów, zarządzeń i wewnętrznych regulaminów

organizacyjno porządkowych, wydanych przęz zespoł, regulujących sprawy

dotyczące porządku i trybu kształcenia określonych w postanowieniach statutu i
innych szczegołowych przepisach;

ll)uregulowania wszystkich zobowiązań wobęc Szkoły przed otrzymaniem Świadectwa
ukończenia Szkoły lub dyplomu oraz w przypadku przerwania nauki;

12) uczestniczenia w uroczystościach szkolnych w strojach galowych tj,:

a) kobiety _ btałabluzka i ciemna spódnica, ciemna sukienka lub garsonka,

b) mejczyźni - ciemny garnitur (lub ciemne spodnie), biała koszula,
c) w uroczystościach zawodowych - w mundurkach zawodowych;

13)przeciwdziałania wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, matnotrawstwa
t niszczęnia maiątku szkolnego;

14) słuchacz winny szkody zobowiązany jest do usunięcia szkody w terminie ustalonym

z Dyrektorem Szkoły lub pokrycia kosztów usunięcia szkody;
3. Zasady usprawiedliwiania nieobęcności :

1) podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest zaświadczenię lekarskie lub

dokument potwierdzający wizytę lekarską albo inne pisemne zaŚwtadczęnię
o charakter ze urzędow ym;
nieobecności na zajęciach lekcyjnych, zajęciach praktycznych i praktykach

zawodowych mogą być zgłoszone telefonicznie do Dyrektora Szkoły lub

wychowawcy oddziału w dniu rozpoczynającym nieobecność i muszą byó

usprawiedliwione nie poźniej niż w ciągu tygodnia po zakończęniu nieobecnoŚci;
wychow aw cy maj ą prawo do usprawi edliwi eni a ni eob ecno ś ci b ęz zaśw tadczenia;
w wyjątkowych sluacjach wychowawca rnoże ustalić inną forrnę usprawieclliwiania
w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły;
nieobecności na zajęciach praktycznyclr i praktykach zawodowych stuchacz
zobowiązany j est odpracować ;

słuchacz, którego nieobecności uniemozliwiają zrealizowanie programu nauczan:'a,

przy braku mozliwości odpracowania zajęc, nie otrzymuje promocji na semestr

programow o wyższy lub nie otrzymuje świadectwa ukończenia Szkoły;
słuchacz, który na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych ma nieobecnośó powyzej
50% jest nieklasyfikowany;
zwolnienia w trakcie zajęc może udzięlić wychowawcą nauazyciel prowadzący
zĄęcia edukacyjne lub Dyrektor Szkoły na wniosek słuńaczą,
zasady opieki nad cięarną reguluje ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu
rcdziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania clĘy
(Dz. U. 1993 nr 77 poz.78 zezm.);

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)
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4.

a) szkoła udziela słuchaczce w ciĘy urlopu oraz innej pomocy niezbęclnej do
ukończenia PrZęz nią edukacji, w miarę mozliwości nie pow-odując opóinień
w zaliczaniu przedmiotów,

b) jeŻeli ciąza, Poród lub połóg powoduje niemozliwo śó zaliczenra przedmiotów
waŻnYch dla ciągłoŚci nauki, Dyrektor Szkoły wyznacza dodatk-owy tennin,
w okresie nie dłuzszym niz 6 miesięcy;

l0) nie stosuje się dodatkowych terminów sprawdzianów wiedzy i umiejętności
PrzY nieusPrawiędliwionych nieobecnościach na danych zajęciacheóukacyjnyĄ

1 l)w PrzYPadku długotrwałego zwolnienia lekarskiego uniómozliwiającego uzyskanie
promocji
na semestr Programowo wyŻszy, słuchacz ma prawo do ponownego podjęcia nauki
w następnym roku szkolnym na tym samym semestrze.

Zasady korzystania w szkole z telefonów komórkowych:
l) Podczas zajęc edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów

komórkowych (aparaty powinny byc wyłączone lub wyciszone i schowane);
2) nagrYwanie dŹwięku i obrazu za pomocą telefonu jest mozliwe wyłączni e za zgodą

osoby nagrywanej lub fotografowanej;
3) zaginięcie lub kradzież telefonu należy nięzwłocznie zgłosić wychowawcy lub

Dyrektorowi Szkoły;
4) Dyrektor szkoły zgłasza fakt kradzi eżyl zaginięcia organom policji;
5) naruszenie przęz słuchacza zasad używanta telefonów komóikowych na terenie

Szkoły skutkuje upomnieniem.

§29

sfuchacz, który ukończył szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
Sfuchacz, ktorY zdał egzamin z kwalifikacji w danym zawodzie, otrzymuje świadectwo
potwierdzaj ące kwalifikacje w zaw odzie.
Absolwent, którY zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje
dyplom potwierdzaj ący kwalifi kacj e w zaw odzie.

§30

W Szkole stosowane sąnagrody i kary wobec sfuchaczy.
Nagroda lub kara moze byó przyznanaludzielona na wniosek Dyrektora Szkoły,
wychowawcy, Rady Pedagogicznej i Samorządu Sfuclraczy.
Nagroda moŻę bYc Przyznana za wyróżniające wyniki w nauce, wzorową postawę, pracę
społeczną oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu.
W szkolę stosuje się następujące rodzaje rragród:
1) ustne uznanie wyrażone ptzęz wychowawcę w obecności innych słuchaczy;
2) ustna Pochwała wyrażonaprzez Dyrektora Szkoły wobec spoieczności szilolnej;
3) oficjalne wręczenie wyróznienia na piśmie lub wręczenie nagrody rzeczowej;
4) oficjalne wYróznienie na piśmie za wyjątkową aktywnąpostawę społeczną i działania

narzęQz środowiska szkolnego oraz lokalnego.
Słuchacz moŻę zgłosic zastrzeżęnia do przyznanej nagrody w terminie 3 dni od jej
otrzymania do Dyrektora szkoły w formie wniosku wraz z uzasadnieniem.
Dyrektor szkoły powołuje zespół, który przyznawał nagrodę, poszerzony
o wychowawcę.
PowołanY zesPÓł analtnąe przypadek i podejmuje d,ecyzję, informując pisemnie słuchacza
w terminię 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.

J.

1.

2.

1.

2.

4.

5.

6.

7.
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1.

Decyzja zespołu jest ostateczna.

§31

Kara możę być udzielona za nieprzestrzeganie postanowień statutu szkołY,

a w szazególności za zachow ania niezgodne z:

1) ogolnie przyjętymi zasadami wspołzycia społecznego;

2) zasadami etycznymi i moralnymi;
3) zasadami bezpteczehstwa własnego i innych;

4) zasadami dbałości o dobre imię Szkoły;
5i zakazęm korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń informatYcznYch

w trakcie zajęć edukacyjnych.
W szkolę stosuje się następujące rodzaje kar:

1. upomnienie - kara ta dotyczy naruszęnia norm bez duzej szkodliwoŚci czYnul,

2. iagana- kara nagany stosowanajest w stosunku do słuchaczajeżeli czYn, którego

się Jopuścił nosi inamiona dużej szkodliwości; nagany udziela i wPisuje do

dokumentacji słuchacza- Dyrektor Szkoły;
3. skreślenie z listy słuchaczy - decyzję o skreśleniu z listy podejmuje Dyrektor

Szkoły na podstawió uchwały Rady pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu

Słuchaczy. Przyczynąskreślęnia stuchacza moze byó :

a) ponad 50oń opusz czonych godzin nieusprawiedliwionych,
b) naganny stosunek do obowiązków szkolnych,

"j uzy"vanie narkotyków, alkoholu, innych uzywek oraz wybryki chuligańskie,

d) w przypadku powtarzania semestru _ brak postępów w nauce na powtarzanym

semestrze,
e) rażącenatuszenie godności kolegów i pracownikow Medycznej SzkołY Policealnej

w Przasnyszu,

0 dopuszczenie się wykroczeń przepisów kodeksu kamego lub uzyskanie sądowego

prawomocnego wyroku skazuj ącego,
g) niepodjęcie n-auki-na początku roku szkolnego lub semestru oraz przęTwanie nauki

w trakcie roku szkoinego bez powiadomienia Dyrektora Szkoły o plZYcZYntę

nieobecności.
h) clecyzję o skreślęniu podejmuje się zgodnie przepisami kodeksu postępowania

administracyjnego.

2.

§32

1. Słuchacz ma pfawo do odwołania się w ciągu 3 clni od wymierzonej kary uPomnienia lub

nagany za pośrednictwem samorządu słuchaczy do Dyrektora szkoły
2. Dyrektor powołuje Zespoł ds. odwołań.
3. pówołani zespaianaliłuje przypadek i podejmuje decyzję, informując Pisernnie słuchacza

w tetminie 7 dni od daty wpłynięcia odwołanta.
4. Decyzja Zespołu j est ostateczna.

§33

1. Wszczęcie procedury zmierzające do skreślenia słuchaQza z listy sfuchaczY nastęPuje

z urzędu Wzez Dyrektora Szkoły lub na pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem

złożonym do Dyrektora Szkoły przez:
1) kierownika szkolenia praktycznego;



2) wychowawcę oddziafu.
2. Nie poźniej niż 14 dni od złożęnta wniosku następuje jego rozpattzęnię na zebraniu Rady

Pedagogicznej.
3. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę, na podstawie której Dyrektor wydaje decyzję

o skreśleniu słuchacza, po zasięgnięciu opinii Samorządu Słuchaczy.
4. Uchwałę podejmuje się zwykłą większością głosów przy zachowaniu kworum.
5. Od podjętej decyzji przysługuje słuchaczowi prawo do odwołania się do organu

nadzorującego Szkołę za pośrednictwem Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni od daty
dostarczenia decyzji.

6. Decyzja wchodzi w życie po upływie terminu przysługującego na odwołanie się od niej,
7. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji do czasu jego rozpatrzenia

ptzez Mazowięckiego Kuratora Oświaty.

§34

1. Od upomnienia wychowawcy wręczonej słuchaczowi na piśmie, upomniany moze
odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 3 dni roboczych od wręczenia tego upomnienia.
2. Dyrektor udziela odpowiedzi na piśmie w ciągu 3 dni od wpłynięcia odwołania.
3. Odwołanie składa się w sekretariacie szkoły.
4. Decyzja dyrektora w tej kwestii jest ostateczna.
5. Od nagany dyrektora wręczonej słuchaczowi na piśmie upomniany moze odwołać się
do rady pedagogtcznej szkoły w terminie 3 dni roboczych od wręczenia słuchaczowi nagany.
6. Rada pedagogicznawyraża opinię w tej sprawie w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia
odwołania.
7 . Od decyzji rady pedagogicznej słuchacz może się odwołac do Rzęcznika Praw lJcznia.

§35

1. Jeśli słuchacz stwięrdzi, że zostały naluszone prawa słuchacza, ma prawo złożyc skargę
do Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni roboczych.

2. Skargę można złożyc przez wychowawcę oddziału oraz inne organy statutowe Szkoły.
3. Skarga możę mieć formę pisemnąlub ustną.
4. Skarga powinna zawterać opis sytuacji oraz konkretne zarzuty dotyczące naruszenia praw

sŁuchacza.
5. Dyrektor Szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni roboczych

t przekazuje pisemną odpowi edź słuchaczowi.
6. W przypadku negatywnej odpowiedzi 1ub naruszęnia praw słuchacza przęz Dyrektora

Szkoły, słuchacz możę odwołać się do Mazowieckiego Kuratora Oświaty
z powiadomieniem l zapośrednictwem Dyrektora Szkoły.
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1. Szkoła używapieczęci:
l) podłuznej z napisem

ul. Szpitalna 10 tel.
000934429

Rozdział 8

postanowienia końcowe

§36

Medyczna Szkoła Policealna w Przasnyszu, 06-300 Przasnysz
(029)75 63 05l, tęL,lfax 75 63 061 NIP 758-12-31-040. Regon

Medyczna Szkoła Policealna
w pzasnvszu

06-300 Przasnysz, ill. Szpitalna 10
tel, (029)75 63 051, tel./fax 75 63 061
NlP 758-1 2-31.040, Regon 000934429

z godłem państwa i napisetn w otoku: Medyczna Szkoła

Medyczna Szkoła Policealna w Przasnyszu używa rownięż innych pieczątek zgodnie
zwykazem i wzorami znajdującymi się w szkolnej ewidencji pieczątek.
Zasady używania tych pieczęci regulują odrębne przepisy,

§37

Słuchacze otrzymują legitymacje szkolne, świadectwa, dyplomy, indeksy według wzoru
ustalonego i regulowanego odrębnymi przepisami.

§38

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolnązgodnie z odrębnymi przepisami.

1,

§39

Do niniejszego Statutu Rada Pedagogiczna możę wnosić propozycje zmian na lnocy
uchwały zwykłąwiększością głosow plzy obęcności kworurn.
Statut Szkoły dostępny jest w wersji papierowej w sekrętartacie oraz zatnieszczony
na stronie internetowej Meclycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu i BIP.

2)

\
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+

2.

J.

2.
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3. Rada Pedagogiczna zobowiązuje Dyrektora Szkoły do opracowania i opublikowania
ujednoliconego tekstu Statutu.

4, DYrektor Szkoły opracowuje tekst ujednolicony w przypadku wprowadzenia zmian
do Statutu.

5. Tekst ujednolicony wprowadza się Zarządzeniem Dyrektora.
6. Tekst ujednolicony dostępny jest w wersji papierowej w sekretariacie Szkoły oraz

zamięszczony na stronie internetowej Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu i BIP.

§40

1. szkoła możę posiadać własny sztandat, godło oraz cęręmoniał szkolny.
2. Szkoła jest jednostką budzetową.
3. Szkoła może pozyskiwać środki finansowe na dzińa|ność statutową zgodnie z odrębnymi
przepisami.
4. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i matęriałowej określają odrębne
przepisy.
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