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PREAMBUŁA 

 

Statut Medycznego Studium Zawodowego im. Polskiego Czerwonego Krzyża 

w Puławach jest zgodny z: 

 

1. Konstytucją RP,  

2. Ustawą o Systemie Oświaty z 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami,  

3. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 

r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i szkół publicznych z 

późniejszymi zmianami,   

4. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. 

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 

w szkołach publicznych, 

5. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. 

w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz 

przechodzenia z jednych typów szkół do innych, 

6. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. 

w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 

oraz rodzajów tej dokumentacji, 

7. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. 

w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z późniejszymi 

zmianami, 

8. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 litego 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej kształcenia w zawodach, 

9. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 litego 2012 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. 

 

Statut określa sposób powoływania i kompetencje organów szkoły, wewnętrzną 

organizację nauczania, normalizuje prawa i obowiązki uczniów, słuchaczy 

i pracowników szkoły. Stanowi podstawę do formułowania przez organy szkoły innych 

aktów wewnętrznych, adekwatnych do zmieniającej się rzeczywistości szkolnej. Statut 

jest punktem wyjściowym do realizacji misji szkoły. 
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Misją szkoły jest dążenie, by realizować oczekiwania społeczne, co do 

profesjonalnego przygotowania przyszłych pracowników służby zdrowia, pełnego 

uczestnictwa a życiu społecznym, zawodowym i kulturalnym. W szkole panuje 

atmosfera zaufania, zrozumienia, która sprzyja rozwojowi ucznia, słuchacza. 

Nauczyciele wspierają uczniów w pokonywaniu trudności, uczą asertywności, 

wzbudzają optymizm i chęci do dalszego rozwoju. Wśród nauczycieli szkoły są 

pasjonaci, którzy potrafią zaszczepić zainteresowanie zawodem, sprawić, ze 

uczeń/słuchacz odnajduje swoje miejsce i jest przekonany o słuszności dokonanego 

wyboru.  
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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Typ szkoły: policealna, ponadgimnazjalna. 

2. Nazwa szkoły brzmi: Medyczne Studium Zawodowe im. Polskiego Czerwonego 

Krzyża w Puławach.  

3. Siedziba szkoły: miasto Puławy, ul. Mickiewicza 29. 

4. Nazwa szkoły na stemplach i tablicach: Medyczne Studium Zawodowe im. 

Polskiego Czerwonego Krzyża w Puławach. 

a. Medyczne Studium Zawodowe im. Polskiego Czerwonego Krzyża 

w Puławach może używać nazwy skróconej w brzmieniu Medyczne 

Studium Zawodowe im. PCK w Puławach. 

5. Młodzież uczęszczająca do Medycznego Studium Zawodowego im. PCK 

w Puławach zwana jest: uczniami. 

6. Dorośli uczęszczający do Medycznego Studium Zawodowego im. PCK 

w Puławach zwani są: słuchaczami 

7. Przepisy dotyczące uczniów zawarte w statucie Medycznego Studium 

Zawodowego im. PCK w Puławach obowiązują również słuchaczy szkoły. 

 

§ 2 

 

Szkoła działa na podstawie następujących aktów prawnych: 

 

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, 

poz. 2572 ze zm.) zwanej dalej ustawą,  

2. Aktów wykonawczych do ww. ustawy w części dotyczącej organizacji szkół 

publicznych,  

3. Niniejszego statutu i regulaminów wewnętrznych. 

 

§ 3 

 

1. Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Puławach jest szkołą publiczną 

policealną, ponadgimnazjalną o okresie nauczania nie dłuższym niż 2, 5 roku, 

której ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie 

uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu 

egzaminu.  

2. W zależności od kierunku kształcenia szkoła kształci młodzież i dorosłych 

w formie stacjonarnej, dziennej, zaocznej oraz w formie kursów. 
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§ 4 

 

1. Organem prowadzącym szkołę jest Samorząd Województwa Lubelskiego. 

2. Organem nadzoru pedagogicznego jest: Lubelski Kurator Oświaty. 

3. Szkoła kształci w zawodach: 

1) Asystentka Stomatologiczna 

2) Higienistka Stomatologiczna 

3) Opiekun Medyczny 

4) Opiekunka Dziecięca 

5) Technik elektroniki i informatyki medycznej 

6) Technik Masażysta 

7) Technik Usług Kosmetycznych 

8) Technik Farmaceutyczny 

9) Terapeuta Zajęciowy 

10) Technik Sterylizacji Medycznej 

11) Opiekunka Środowiskowa 

4. Szczegółowy tryb rekrutacji określa regulamin rekrutacji opracowany w oparciu  

o odrębne przepisy. 

5. Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zawody, 

w których kształci szkoła, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej 

rady zatrudnienia, co do zgodności z potrzebami rynku pracy. 

6. Czas trwania kształcenia uczniów/słuchaczy w poszczególnych zawodach jest 

zgodny z programem nauczania dopuszczonym do użytku przez dyrektora 

szkoły. 

7. Bazę kształcenia praktycznego stanowią placówki służby zdrowia, oświaty, 

opiekuńczo- wychowawcze i inne. Dobór placówek dostosowany do wymogów 

programowych ma zapewnić pełną realizację tematyki zajęć praktycznych 

i praktyk zawodowych. Za dobór placówek odpowiada kierownik szkolenia 

praktycznego.   
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Rozdział II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

§ 5 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz 

przepisach wydanych na jej podstawie.  

2. Szkoła w zakresie nauczania i wychowania zapewnia w szczególności: 

1) zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania dyplomu; 

2) teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów/słuchaczy do 

wykonywania zawodów, w których kształci;  

3) nawiązywanie do tradycji szkolnictwa zawodowego medycznego; 

4) przygotowanie uczniów/słuchaczy do pełnienia obowiązków rodzinnych, 

obywatelskich w oparciu o zasady demokracji, tolerancji, 

sprawiedliwości i wolności; 

5) sprawowanie opieki nad uczniami/słuchaczami odpowiednio do ich 

potrzeb i możliwości szkoły; 

6) kształtowanie pełnej osobowości ucznia/słuchacza w duchu norm 

etycznych obowiązujących pracowników służby zdrowia; 

7) kształtowanie u uczniów/słuchaczy postawy przedsiębiorczości 

sprzyjającej aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym; 

8) udzielanie uczniom/słuchaczom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

i dydaktycznej; 

9) umożliwienie uczniom/słuchaczom rozwijania zainteresowań, 

kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu 

wolnego; 

10) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 

wychowania i opieki w szkole. 

 

REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH 

 

§ 6 

 

1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia: 

a. sale lekcyjne, klasopracownie przedmiotowe, pracownie do nauki 

zawodu, pracownię komputerową;  

b. bibliotekę szkolną wraz z pracownią multimedialną; 

c. szatnię; 

d. pomieszczenia administracyjno- gospodarcze i sanitarne. 

2. Cele statutowe szkoła osiąga przez: 

a. zajęcia lekcyjne obowiązkowe i dodatkowe; 

b. zajęcia pozalekcyjne; 

c. zajęcia praktyczne w pracowniach nauki zawodu; 
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d. organizację zajęć praktycznych w placówkach szkoleniowych; 

e. realizację zadań zamieszczonych w programie profilaktycznym 

i wychowawczym szkoły; 

f. wspieranie działalności samorządu uczniowskiego; 

g. rozwijanie samokształcenia i zainteresowań uczniów/słuchaczy; 

h. zapewnienie uczniom/słuchaczom warunków zgodnych z ogólnymi 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 

i. motywowanie do pracy na rzecz szkoły i środowiska; 

j. opiekę nad uczniami/słuchaczami przebywającymi w szkole podczas 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych sprawowaną przez 

nauczycieli; 

k. rozmowy indywidualne z uczniami, słuchaczami, rodzicami 

i opiekunami; 

l. indywidualizację procesu kształcenia z uwzględnieniem potrzeb 

uczniów/słuchaczy zdolnych oraz uczniów/słuchaczy z trudnościami 

w nauce; 

m. kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i integracji z zawodami 

medycznymi poprzez uczestnictwo w obchodach świąt narodowych, 

zawodowych i rocznic; 

n. realizację zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających 

potrzeby i zainteresowania ucznia/słuchacza.   
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Rozdział III. 

 ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

 

§ 7 

 

1. Organami Szkoły są: 

a. Dyrektor Szkoły; 

b. Rada Pedagogiczna; 

c. Samorząd Uczniowski. 

 

DYREKTOR 

 

§ 8 

 

1. Stanowisko Dyrektora Szkoły powierza organ prowadzący szkołę w oparciu 

o przepisy zawarte w ustawie o systemie oświaty. 

2. Dyrektor Szkoły w szczególności: 

1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami/słuchaczami oraz stwarza warunki 

harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie 

prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej 

kompetencji stanowiących; 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły 

zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za 

ich prawidłowe wykorzystanie a także organizuje administracyjną, 

finansową i gospodarczą obsługę szkoły; 

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 

uczniom/słuchaczom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 

przez szkołę lub placówkę; 

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk 

pedagogicznych; 

9) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń 

i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego ucznia/słuchacza; 
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11) prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie 

i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady. 
3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole 

nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. 

4. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom szkoły; 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 

innych pracowników szkoły. 

5. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą 

Pedagogiczną, i Samorządem Uczniowskim. 

6. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej niezgodnej  

z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie 

zawiadamia organ prowadzący. Decyzja organu prowadzącego jest ostateczna. 

7. Dyrektor powołuje i odwołuje nauczycieli ze stanowisk kierowniczych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami.  

1. W szkole może być utworzone stanowisko wicedyrektora. Stanowisko 

powierza Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego 

i Rady Pedagogicznej.  

8. Dyrektor w drodze decyzji administracyjnej może skreślić ucznia/słuchacza 

z listy uczniów/słuchaczy w przypadkach określonych w niniejszym Statucie. 

Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po 

zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego; 

9. W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go wicedyrektor lub inny 

nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący. 

 

RADA PEDAGOGICZNA 

 

§ 9 

 

1. W Medycznym Studium Zawodowym im. PCK działa Rada Pedagogiczna, która 

jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Szkoły i wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w szkole oraz pracownicy innych zakładów pełniący funkcję 

instruktorów praktycznej nauki.  

3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem 

doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą i na wniosek 

rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie 
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i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

szkoły. 

4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem 

i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być 

organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

z inicjatywy Dyrektora szkoły, albo, co najmniej 1/3 członków rady 

pedagogicznej. 
5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły 

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1. zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promowania 

uczniów oraz ukończenia szkoły; 

3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych; 

4. ustalanie organizacji doskonalenia nauczycieli szkoły; 

5. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów; 

7. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów  

w obecności, co najmniej połowy jej członków. 

8. Głosowanie jawne bądź tajne, na wniosek członków Rady Pedagogicznej. 

9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i 

innych wyróżnień; 

4) propozycje dyrektora Szkoły w sprawie przydzielania nauczycielom 

stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz 

płatnych zajęć dydaktycznych wychowawczych oraz opiekuńczych. 

5) proponowany przez nauczyciela program nauczania. 

10. Rada Pedagogiczna zgłasza swoich członków na kandydatów do komisji 

konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora. 

11. Rada Pedagogiczna przygotowuje oraz uchwala projekt statutu szkoły albo jego 

zmian.  

12. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 

stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

13. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

14. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste 

uczniów/słuchaczy lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników 

szkoły.  
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15. Rada Pedagogiczna ustala regulamin określający szczegółowy zakres swojej 

działalności. 

16. Rada Pedagogiczna ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru 

pedagogicznego,  w  tym sprawowanego nad szkołą przez organ 

nadzorujący, w celu doskonalenia pracy  szkoły.  

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 

§ 10 

 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy 

uczniowie/słuchacze szkoły. 

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa 

regulamin uchwalany przez ogół uczniów/słuchaczy w głosowaniu równym, 

tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu 

uczniów/słuchaczy. 

3. Samorząd Uczniowski uchwala regulamin swojej działalności, który nie może 

być sprzeczny ze statutem szkoły. 

4. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz 

dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły 

w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem 

i stawianymi wymogami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce; 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie 

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością 

rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej 

oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły; 

6) prawo do poznania zasad, przepisów dotyczących oceniania, 

klasyfikowania, promowania oraz przeprowadzania egzaminów; 

7) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

5. Uprawnienia Samorządu ponadto obejmują: 

1) zgłaszanie uczniów/słuchaczy do wyróżnień, nagród oraz prawa 

wnoszenia opinii do władz szkoły o uczniu/słuchaczu, udzielaniu 

poręczeń za uczniów/słuchaczy w celu wstrzymania wymierzonej im 

kary; 

2) dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi 

w posiadaniu Samorządu. 

6. Do obowiązków władz szkoły wobec Samorządu należy:  

1) udzielanie pomocy w całokształcie działalności Samorządu; 
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2) zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do 

działalności Samorządu np. udostępnienie pomieszczeń, sprzętu, 

materiałów biurowych; 

3) czuwanie nad zgodnością działalności Samorządu ze Statutem szkoły. 

 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY 

 

§ 11 

 

1. Dążąc do zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły, 

szczególnie w zakresie planowanych i realizowanych celów i zadań statutowych, 

dyrektor szkoły zobowiązany jest do organizowania wspólnych narad 

przedstawicieli wszystkich organów szkoły. 

2. Dopuszcza się realizację powyższego zobowiązania poprzez zapraszanie 

przedstawicieli organów szkoły na posiedzenia rady pedagogicznej, tematycznie 

związane z ustalaniem zasad funkcjonowania placówki bądź z analizowaniem 

spraw - problemów dotyczących ogółu społeczności szkolnej, 

z podsumowaniem i oceną działalności pedagogicznej szkoły, z wypracowaniem 

projektów unormowań wewnątrzszkolnych. 

3. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor szkoły współpracuje z radą 

pedagogiczną i samorządem uczniowskim. 

1) Zapewnienia każdemu z nich możliwości swobodnego działania 

i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych 

ustawą, statutem szkoły i regulaminami działania. 

2) Na bieżąco dokonuje wymiany informacji pomiędzy nimi 

o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach. 

3) Dokonuje wzajemnego opiniowania lub uzgadniania podejmowanych 

działań w przypadkach, które określają: Ustawa o systemie oświaty, 

niniejszy statut i regulaminy poszczególnych organów. 

4) Dyrektor szkoły współpracując z organami szkoły, przyjmuje wnioski 

i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. 

5) Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielami 

a uczniami/słuchaczami. 

6) W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. 

7) Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra 

publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym 

organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy 

szkoły i nie służy rozwojowi jego wychowanków. 

8) Spory między organami szkoły rozstrzyga dyrektor na drodze negocjacji 

poprzedzonych rozmową wyjaśniającą przedmiot sporu oraz cele 

i oczekiwania stron konfliktu. 

9) Od decyzji dyrektora szkoły przysługuje prawo odwołania się do organu 

prowadzącego jak i sprawującego nadzór pedagogiczny. 
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ROZDZIAŁ IV. 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

 

§ 12 

 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa corocznie zarządzenie 

w sprawie organizacji roku szkolnego w oparciu o przepisy ustawy o systemie 

oświaty.  

2. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku i kończy dniem 

31 sierpnia następnego roku, a zajęcia dydaktyczno- wychowawcze w czasie 

określonym aktualnym rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku 

szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły  

z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania – do 30 kwietnia każdego roku. 

Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego 

roku. 

4. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę 

pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, 

liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych 

przez organ prowadzący szkołę oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez 

poszczególnych nauczycieli. 

5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor, 

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy 

rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych. 

6. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 

7. Zajęcia ze słuchaczami w oddziałach dla dorosłych kształcących w formie 

stacjonarnej odbywają się trzy lub cztery dni w tygodniu. 

8. Egzaminy semestralne w oddziałach dla dorosłych przeprowadza się w ramach 

sesji egzaminacyjnej, która odbywa się w terminie określonym na podstawie 

szkolnego kalendarza roku do dnia 1 września danego roku szkolnego. 

9. Najpóźniej na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciele 

poszczególnych przedmiotów zobowiązani są poinformować Suchacza 

o dopuszczeniu do egzaminu (wpis długopisem z datą w dzienniku lekcyjnym). 

10. W oddziałach dla dorosłych kształcących w formie zaocznej: 

1) konsultacje zbiorowe odbywają się we wszystkich semestrach, co dwa 

tygodnie przez dwa dni, 

2) dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych 

w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze 

3) organizuje się dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego 

semestru: pierwsza – wprowadzającą do pracy w semestrze, drugą – 

przedegzaminacyjną 
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§ 13 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony  

z uczniów/słuchaczy, którzy w trakcie procesu nauczania uczestniczą we 

wszystkich przedmiotach obowiązkowych określonych planem nauczania 

zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem 

dopuszczonym do użytku szkolnego. 

2. Opiekę nad każdym oddziałem sprawuje nauczyciel wychowawca. 

3. Liczba uczniów w nowo otwartych oddziałach nie powinna wynosić mniej niż  

20 osób. 

4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba 

uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w punkcie 3.  

5. Oddziały dzielone są na grupy: 

1) Na zajęciach komputerowych i z języka obcego w oddziałach liczących 

więcej niż 24 uczniów. Liczba osób w grupie na zajęciach 

komputerowych nie może przekraczać liczby stanowisk 

komputerowych. Przy podziale na grupy z języka obcego należy 

uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego.  

2) Na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania 

wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń- w oddziałach liczących 

więcej niż 30 uczniów.  

3) Na zajęciach z zakresu kształcenia zawodowego, dla których z treści 

programu nauczania dla zawodu wynika konieczność prowadzenia 

ćwiczeń- w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów. 

4) Na zajęciach praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami 

w sprawie praktycznej nauki zawodu. 

5) Na zajęciach z wychowania fizycznego- w oddziałach liczących więcej 

niż 26 uczniów. 

6) Zajęcia z podziałem na grupy mogą być prowadzone w grupach 

międzyoddziałowych. 

 

§ 14 

 

1. Podstawową formą pracy szkoły są: 

1) zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - 

lekcyjnym i ćwiczeniowym w pracowniach przedmiotowych 

z podziałem na grupy zgodnie z programem nauczania; 

2) zajęcia praktyczne z podziałem na grupy prowadzone w oddziałach 

szkoleniowych zakładów opieki zdrowotnej w oparciu o dokumentację 

programową dla poszczególnych kierunków kształcenia, zatwierdzoną 

przez właściwego ministra; 

3) Zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych; 
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4) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów/słuchaczy, 

które mogą być realizowane w ramach godziny dodatkowej (karcianej). 

2. Godzina lekcyjna w szkole trwa 45 minut, a godzina zajęć praktycznych  

w placówkach szkolenia praktycznego - 55 minut, godzina pracy biblioteki - 60 

minut.    

§ 15 

 

1. Nauka w szkole kończy się uzyskaniem Świadectwa Ukończenia Szkoły 

Policealnej, a uczeń ma prawo na własny wniosek przystąpić do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe umożliwiającego uzyskanie dyplomu. 

2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe jest zaliczenie wszystkich semestrów przewidzianych w planie 

i programie nauczania.  

3. Zasady oceniania, klasyfikowania, promowania i egzaminowania uczniów są 

zawarte w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, opracowanym w oparciu 

o odrębne przepisy. 

 

§ 16 

 

1. Uczeń otrzymuje legitymację szkolną upoważniającą do korzystania z ulg  

w przejazdach na PKP i MZK. 

 

§ 17 

 

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli  

na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnych porozumień zawartych 

pomiędzy dyrektorem szkoły a wyższą uczelnią. 

 

 

NADZÓR PEDAGOGICZNY 

 

§ 18 

 

1. Nadzór pedagogiczny polega na:  

1)  obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia 

i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół; 

2)   ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół; 

3)   udzielaniu pomocy szkołom, a także nauczycielom w wykonywaniu ich 

zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 
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4)   inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych 

i organizacyjnych. 

2. W zakresie wymienionym w ust. 1 pkt. 1 i 2 nadzorowi podlega w 

szczególności:  

1) zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami; 

2) realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania; 

3) przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz przeprowadzania egzaminów, a także przestrzeganie przepisów 

dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki; 

4) przestrzeganie statutu szkoły;  

5) przestrzeganie praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych 

prawach; 

6) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 

wychowania i opieki. 

3. Kurator oświaty wykonujący czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego ma 

prawo:     

1) wstępu do szkół; 

2) wglądu do prowadzonej przez szkołę dokumentacji dotyczącej przebiegu 

nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy; 

3) udziału w posiedzeniu rady pedagogicznej, po uprzednim powiadomieniu 

dyrektora szkoły; 

4) wstępu w charakterze obserwatora na zajęcia dydaktyczne, 

wychowawcze, opiekuńcze i inne zajęcia organizowane przez szkołę; 

5) przeprowadzania badań służących ocenie efektywności działalności 

dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej szkół. 

4. Kurator oświaty może wydawać dyrektorom szkół zalecenia wynikające 

z przeprowadzonych czynności wraz z terminem ich realizacji.  

5. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może przetwarzać dane osobowe 

pracowników i uczniów szkoły w zakresie niezbędnym do wykonywania 

nadzoru pedagogicznego. 

6. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków 

realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 

działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi/słuchaczowi warunków 

niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia, jakości pracy szkoły i jej rozwoju 

organizacyjnego. Działania te dotyczą:  

1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji 

celów i zadań statutowych; 

2) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki; 

3) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów/słuchaczy;  

4) współpracy ze środowiskiem lokalnym; 

5) zarządzania szkołą. 

7. Dyrektor oraz inni nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze, sprawują 

nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole, 
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a w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu, także w stosunku do 

instruktorów praktycznej nauki zawodu. 
8. Na każdy rok szkolny dyrektor szkoły opracowuje plan nadzoru pedagogicznego, 

a po każdym roku szkolnym sporządza szczegółowe sprawozdanie z jego 

wykonania. 

 

TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 

 

§ 19 

1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu 

opanowania przez uczniów/słuchaczy wiadomości i umiejętności z zakresu 

jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie 

programowej kształcenia w zawodach.  

2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany dla:  

1) uczniów i słuchaczy szkoły; 

2) osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy. 

3. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany w ciągu 

całego roku szkolnego w terminach ustalonych przez dyrektora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej.  
4. Termin egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dyrektor 

okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej 

komisji egzaminacyjnej, nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.  
5. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z części pisemnej 

i części praktycznej.  
6. Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego, a część 

praktyczna w formie zadania lub zadań praktycznych.  
7. Część pisemna jest przeprowadzana:  

1) z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,  

2) z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi. 

8. Część praktyczna polega na wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych, 

których rezultatem jest wyrób, usługa lub dokumentacja.  

9. Za organizację i przebieg egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

odpowiada dyrektor. 

10. Do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

dyrektor szkoły, powołuje zespół egzaminacyjny.  
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11. Przebieg egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest 

dokumentowany w protokole tego egzaminu.  

12. Szczegółowe informacje dotyczące trybu przeprowadzania egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie znajdują się w Informacji o sposobie 

organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzi obowiązującej w danym roku szkolnym, opracowanej w oparciu 

odrębne przepisy. 

 

 

ORGANIZACJA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU 

I INNYCH FORM POZASZKOLNYCH 

 

§ 20 

 

1. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest w formie zajęć praktycznych 

i praktyk zawodowych na podstawie umów o praktyczną naukę zawodu 

zawieranych pomiędzy szkołą a placówkami kształcenia praktycznego. 

2. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach 

praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć określa 

podstawa programowa i program nauczania danego zawodu. 

3. Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest w grupach umożliwiających 

realizację programów nauczania dla danego zawodu, z uwzględnieniem 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4. Szkoła nadzoruje realizacje programów praktycznej nauki zawodu. 

5. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w placówkach kształcenia 

ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, warsztatach szkolnych, 

pracowniach szkolnych, u pracodawców, a także w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych.  

6.  Praktyczna nauka zawodu odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy 

szkołą a tym podmiotem. Umowa powinna określać w szczególności sposób 

ponoszenia kosztów realizowania praktycznej nauki zawodu. 

7. Szkoła współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę 

zawodu. 

8. Szczegółową organizację i działalność placówek szkoleniowych, w których 

odbywają się zajęcia praktyczne określają odrębne przepisy. 
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POMIESZCZENIA SZKOŁY 

 

§ 21 

 

1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada: 

1) pomieszczenia do nauki (sale wykładowe); 

2) pomieszczenia do nauki praktycznej (pracownie przedmiotowe) 

z niezbędnym wyposażeniem; 

3) bibliotekę i czytelnię; 

4) pracownię do nauki informatyki; 

5) pomieszczenia administracyjne; 

6) szatnię; 

7) pomieszczenie socjalne dla młodzieży. 

2. Uczniowie przebywający w pomieszczeniach i pracowniach szkolnych 

obowiązani są stosować się do ich regulaminów. 

       

§ 22 

 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na dojazdy  

do miejsca stałego zameldowania, szkoła umożliwia pobyt na jej terenie. 
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ROZDZIAŁ V. 

BEZPIECZEŃSTWO I OPIEKA 

 

§ 23 

 

1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo 

w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej 

terenem, w trakcie wycieczek: 

1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych za bezpieczeństwo 

odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia; 

2) podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie 

i bezpieczeństwo uczniów/słuchaczy ponosi nauczyciel, opiekun 

prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych – kierownik 

wycieczki wraz z opiekunami; 

3) każda planowana impreza szkolna musi być zgłoszona do Dyrektora. 

2. Nauczyciele prowadzący zajęcia są zobowiązani do: 

1) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniom/słuchaczom na 

prowadzonych przez siebie zajęciach; 

2) do systematycznego kontrolowania pod względem bhp miejsca, w którym 

są prowadzone zajęcia; 

3) kontroli obecności uczniów/słuchaczy na każdych zajęciach 

edukacyjnych i odnotowanie tego faktu w dzienniku lekcyjnym; 

4) przestrzegania regulaminów sal, w których odbywają się zajęcia. 

3. W pracowniach o zwiększonym ryzyku (pracownia farmaceutyczna, 

komputerowa, kosmetyczna) opiekun pracowni przygotowuje regulamin 

pracowni i na początku roku zapoznaje z nim uczniów. 

4. W razie zaistnienia wypadku, nauczyciel, który jest świadkiem zdarzenia 

zawiadamia Dyrektora szkoły. 

5. Dyrektor szkoły powiadamia o zaistniałym wypadku stosowne służby. 

6. Podczas zajęć wychowania fizycznego, nauczyciel prowadzący sprawdza: 

1) sprawność sprzętu sportowego przed wykorzystaniem; 

2) dba o organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów; 

3) dostosowuje wymagania i formę do możliwości uczniów; 

4) asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach. 

7. Dyrektor szkoły może wydawać w razie potrzeby zarządzenia dotyczące 

bezpieczeństwa uczniów/słuchaczy. 

 

§ 24 

 

1. W celu określenia warunków zapewniających uczniom/słuchaczom 

bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz 

innymi przejawami patologii społecznej ustala się, co następuje: 



22 

 

1) w przypadku zagrożenia zdrowia (np. w związku z używaniem 

narkotyków lub piciem alkoholu) szkoła zapewnia niezbędną opiekę 

medyczną (np. wzywane jest pogotowie); 

2) uczniów/słuchaczy mających poważne problemy związane z używaniem i 

nadużywaniem substancji psychoaktywnych szkoła może kierować do 

odpowiedniej placówki specjalistycznej. 

2. Policja jest wzywana w przypadku: 

1) znalezienia na terenie szkoły nielegalnych substancji psychotropowych; 

2) gdy istnieje podejrzenie, że uczeń/słuchacz może posiadać nielegalne 

substancje psychoaktywne lub je rozprowadzać; 

3) gdy zachowania ucznia/słuchacza zagrażają bezpieczeństwu innych osób; 

4) kradzieży lub naruszenia zasad bezpieczeństwa i nietykalności innych 

osób lub innych wykroczeń. 

3. Sposób postępowania w sytuacjach szczególnych znajduje się w dokumencie 

opracowanych w oparciu o odrębne przepisy. 

 

§ 25 

1. Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów/słuchaczy w szkole i poza nią wprowadza 

się procedurę zwalniania z zajęć lekcyjnych. 

2. Uczeń/słuchacz może być zwolniony z zajęć lekcyjnych: 

1) na pisemną prośbę 

2) w przypadku choroby, złego samopoczucia, na pisemną prośbę. 

3. Zwolnienie indywidualne możliwe jest w przypadku pisemnej prośby podpisanej 

przez ucznia/słuchacza, będącej wynikiem uzgodnienia zwolnienia 

z wychowawcą, bądź nauczycielem prowadzącym dane zajęcia. 

4. Dopuszcza się możliwość zwalniania całej grupy/klasy z ostatniej lub pierwszej 

godziny lekcyjnej, zgodnie z planem zajęć, w przypadkach podyktowanych 

nieobecnością nauczycieli lub z innych ważnych przyczyn uniemożliwiających 

zorganizowanie zastępstwa za nieobecnego nauczyciela. 

5. Informacja o zwolnieniu z zajęć jest podawana uczniom/słuchaczom najpóźniej 

dzień wcześniej z wyłączeniem sytuacji doraźnych. 

 

§ 26 

 

1. W Medycznym Studium Zawodowym im. PCK obowiązuje sprawny system 

przekazywania informacji uczniom/słuchaczom.  

2. Informacje dotyczące bezpośrednio ucznia/słuchacza są przekazywane przez 

wychowawcę na bieżąco, osobiście, telefonicznie lub pisemnie, za 

pośrednictwem poczty, uczniowi/słuchaczowi. 

3. Dopuszcza się także możliwość przekazywania bieżących informacji drogą 

elektroniczną, za zgodą nauczyciela i ucznia/słuchacza. 

4. Źródłem informacji dla uczniów/słuchaczy są: tablica ogłoszeń, ogłoszenia 

wywieszane na terenie szkoły, strona internetowa szkoły. 
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ROZDZIAŁ VI 

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ 

 

§ 27 

1. Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Puławach jest jednostką budżetową. 

2. Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Puławach jest jednostką 

organizacyjną Samorządu Województwa Lubelskiego. 

3. Prowadzi jawną gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie  

o finansach publicznych. 

4. Podstawą gospodarki finansowej jednostki jest plan dochodów i wydatków, 

dotacji i wpłat do budżetu ustalany i zatwierdzany na rok budżetowy.  

5. Zmian w planach może dokonywać Sejmik Województwa Lubelskiego lub 

Zarząd Województwa Lubelskiego.  

6. Wydatki jednostki są finansowane z budżetu Województwa Lubelskiego. 

7. Dochody pozyskiwane przez jednostkę podlegają odprowadzeniu na rachunek 

budżetu Województwa Lubelskiego. 

8. Jednostka może pozyskiwać oraz wydatkować dochody własne zgodnie  

z obowiązującą w roku budżetowym uchwałą Sejmiku Województwa 

Lubelskiego.       Źródła pozyskiwania dochodów określa § 21 Statutu.  

9. Jednostka ponosi wydatki na cele i w wysokości ustalonej w planie finansowym 

na rok budżetowy.  

10. Jednostka ponosi wydatki w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasady 

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, terminowo i zgodnie  

z przyjętym planem wydatków i zadań. 

 

§ 28 

1.  Jednostka dysponuje mieniem Samorządu Województwa Lubelskiego zgodnie  

z Decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie ustanowienia trwałego 

zarządu Nr MSIT. I. PI. 7014/3/07, z dnia 1 marca 2007 roku.  

 

§ 29 

1. Szkoła podejmuje działalność w ramach dochodów własnych, której celem jest 

zwiększenie budżetu szkoły i poprawa funkcjonowania placówki poprzez zakup 

pomocy naukowych, sprzętu, itp. 

2. Działalność może przybierać następujące formy: 

1) organizowanie imprez artystycznych i sportowych; 

2) inne formy prowadzone w zależności od potrzeb i możliwości szkoły; 

3) odpłatność za organizowane kursy; 

4) wpływy z najmu pomieszczeń;  

5) odpłatność za odpisy dokumentów;  

6) usługi kserograficzne; 

7) darowizny i prace na rzecz szkoły. 
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ROZDZIAŁ VII 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

 

ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

 

§ 30 

1. Biblioteka szkolna jest: 

1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie 

i nauczyciele indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzanie 

wiedzy; 

2) ośrodkiem informacji dla uczniów i nauczycieli; 

3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej. 

2. Biblioteka uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły wobec 

uczniów: 

1) kształcąco – wychowawczej; 

2) diagnostyczno – prognostycznej;  

3) opiekuńczo – wychowawczej; 

4) kulturalno – relaksacyjnej. 

3. Biblioteka służy nauczycielom w codziennej pracy dydaktyczno - 

wychowawczej, wspiera ich dokształcanie, doskonalenie zawodowe i pracę 

twórczą.  

 

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

 

§ 31 

1. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który: 

1) zapewnia pomieszczenie i jego wyposażenie, warunkujące prawidłową 

pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia; 

2) zatrudnia bibliotekarza z odpowiednimi kwalifikacjami według 

obowiązujących norm etatowych, zapewnia im warunki do 

doskonalenia zawodowego; 

3) przydziela na początku roku kalendarzowego środki finansowe na 

działalność biblioteki; 

4) inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką 

w tworzeniu systemu edukacji czytelniczej, informacyjnej 

i multimedialnej w szkole; 

5) zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne 

przekazanie przy zmianie bibliotekarza; 

6) w porozumieniu z bibliotekarzem ustala tryb postępowania 

zapewniający zwrot wypożyczonych zbiorów i przestrzega jego 

wykonania; 

7) hospituje i ocenia pracę biblioteki.  

2. Pracownicy biblioteki 
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1) biblioteką kieruje nauczyciel – bibliotekarz; 

2) zadania pracownika biblioteki są ujęte w przydziale czynności 

i w planie pracy biblioteki. 

3) pracownik biblioteki odpowiada za stan i wykorzystanie zbiorów 

biblioteki; 

3. Lokal biblioteki składa się z 1 pomieszczenia, pełniącego rolę wypożyczalni, 

czytelni i szkolnego centrum informacji  

4. W zbiorach biblioteki znajdują się następujące materiały: 

1) wydawnictwa informacyjne; 

2) podręczniki szkolne; 

3) podręczniki szkolne do księgozbioru podręcznego; 

4) prasa dla uczniów i nauczycieli; 

5) inne wydawnictwa potrzebne do realizacji poszczególnych 

przedmiotów nauczania; 

6) wydawnictwa z zakresu psychologii, pedagogiki, filozofii, socjologii 

i dydaktyk różnych przedmiotów nauczania; 

7) dokumenty audiowizualne. 

5. Wydatki biblioteki są pokrywane z budżetu szkoły. 

6. Biblioteka udostępnia swoje zbiory dostosowując harmonogram pracy do 

tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych; 

7. Okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania 

skontrum. 

 

ZADANIA NAUCZYCIELA – BIBLIOTEKARZA 

 

§ 32 

1. Zakres czynności nauczyciela bibliotekarza określa dyrektor szkoły. 

2. Nauczyciel bibliotekarz jest obowiązany w szczególności: 

1) udostępniać zbiory w wypożyczalni, czytelni oraz komplety do 

pracowni; 

2) prowadzić działalność informacyjną słowną i audiowizualną zbiorów, 

biblioteki i czytelnictwa; 

3) udzielać porad w doborze lektury zależnie od potrzeb, zainteresowań 

i sytuacji życiowej czytelników; 

4) współpracować z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, 

opiekunami organizacji i kół zainteresowania zawodem. 

5) przedkładać dyrektorowi szkoły projekt budżetu biblioteki; 

6) troszczyć się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu 

bibliotecznego;  

7) gromadzić zbiory zgodnie z profilem programowym Szkoły i jej 

potrzebami i przeprowadzać ich selekcję; 

8) prowadzić ewidencję zbiorów; 
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9) opracowywać zbiory (klasyfikacja, katalogowanie, opracowanie 

techniczne, konserwacja); 

10) organizować warsztat działalności informacyjnej; 

11) gromadzić dokumentację pracy biblioteki, statystykę dzienną i roczną 

(okresową); 

12) planować pracę, składać roczne sprawozdania z pracy biblioteki; 

13) doskonalić warsztat swojej pracy. 

 

ZASADY WSPÓŁPRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Z UCZNIAMI 

I NAUCZYCIELAMI 

 

§ 33 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą do realizacji zadań 

dydaktyczno-wychowawczych Szkoły oraz potrzeb i zainteresowań uczniów, 

doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy 

pedagogicznej wśród młodzieży oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie. 

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy 

Szkoły. 

3. Zasady współpracy z uczniami 

1) prowadzenie lekcji bibliotecznych; 

2) nauczyciel bibliotekarz służy pomocą w wyszukiwaniu potrzebnej 

pozycji książkowej; 

3) uczeń może korzystać z księgozbioru podręcznego tylko na miejscu; 

4)  uczeń jednorazowo może wypożyczyć 6 książek. 

4. Zasady współpracy z nauczycielami 

1) Współudział w organizowaniu konkursów, 

2) pomoc w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych na lekcje i zajęcia 

pozalekcyjne; 

3) wymiana informacji o stanie czytelnictwa; 

4) wykorzystanie sugestii nauczycieli przy zakupie książek; 

5) każdy nauczyciel może wypożyczać książki i czasopisma metodyczne; 

5. Zasady współpracy z innymi bibliotekami 

1) wymiana oraz przykazywanie materiałów bibliotecznych i informacji; 

2) wzajemna pomoc w egzekwowaniu zwrotów w wypożyczonych książek; 

3) spotkania pracowników bibliotek w celu wymiany informacji 

czytelniczych, podnoszących, jakość pracy biblioteki; 

4) organizowanie wspólnych imprez; 

5) współdziałanie w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania 

zbiorów bibliotecznych. 
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Rozdział VIII 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

§ 34 

 

1.  W Medycznym Studium Zawodowym im. PCK w Puławach zatrudnieni są: 

1) nauczyciele; 

2) pracownicy administracji; 

3) pracownicy obsługi. 

2. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia dyrektor szkoły w trybie ustawy  

o pracownikach samorządowych. 

3. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze przeprowadza się w drodze 

konkursu. Zasady naboru określa Regulamin rekrutacji na wolne stanowiska 

urzędnicze w Medycznym Studium Zawodowym im. PCK w Puławach. 

4. Pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych podlegają 

ocenie pracy, co najmniej raz na dwa lata. 

5. Porządek pracy, prawa i obowiązki i pracowników i pracodawcy określa 

Regulamin Pracy Medycznego Studium Zawodowego im. PCK w Puławach oraz 

Regulamin Organizacyjny Medycznego Studium Zawodowego im. PCK. 

6. Nauczycieli zatrudnia dyrektor na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 1986 r. 

Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami) 

7. Dyrektor szkoły nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy odpowiednio na 

podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym 

z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami oraz zgodnie z posiadanym 

przez nauczyciela stopniem awansu zawodowego.  

8. Wynagrodzenie nauczycieli jest ustalone odrębnymi przepisami. 

9. Porządek pracy, prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy określa 

Regulamin Pracy Medycznego Studium Zawodowego im. PCK w Puławach. 

10. W szkole oprócz stanowiska dyrektora funkcjonują za zgodą organu 

prowadzącego szkołę, na podstawie przepisów oświatowych następujące 

stanowiska kierownicze: 

1) kierownik szkolenia praktycznego; 

2) kierownik gospodarczy; 

3) główny księgowy.; 

4) w przypadku 12 oddziałów powołuje się wicedyrektora szkoły. 

11. W szczególnych sytuacjach nieobecności Dyrektora oraz osoby upoważnionej 

do zastępowania zastępstwo za Dyrektora sprawuje główny księgowy. 
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ZADANIA I OBOWIĄZKI  

KIEROWNIKA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO 

 

§ 35 

 

1. Kierownik Szkolenia Praktycznego odpowiada w szczególności za bazę 

kształcenia praktycznego, dobór placówek zapewniających pełną realizację 

programów zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. 

2. Kierownik Szkolenia Praktycznego podlega bezpośrednio dyrektorowi szkoły 

3. Zadania i obowiązki Kierownika Szkolenia Praktycznego określa dokument 

opracowany w oparciu o odrębne przepisy. 

 

ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA 

 

§ 36 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą oraz jest 

odpowiedzialny, za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych 

jego opiece uczniów/słuchaczy. 

2. Nauczyciela obowiązuje przestrzeganie obowiązków zgodnie z art. 6 Karty 

Nauczyciela oraz art. 100 Kodeksu Pracy, a także: 

1) znajomość programu szkolenia obowiązującego w danej placówce oraz 

przestrzeganie systematycznej jego realizacji; 

2) bieżące zaliczanie techniki zabiegów po uprzednim stwierdzeniu, że 

uczeń/słuchacz wykonuje je zgodnie z zasadami i samodzielnie; 

3) kontrola wykonawstwa wszystkich zaleceń w stosunku do pacjentów 

odcinka szkoleniowego z pełną ich dokumentacją obowiązującą 

w placówce; 

4) prowadzenie instruktażu wstępnego, bieżącego i końcowego w stosunku  

do poszczególnych grup uczniów; instruktaż końcowy powinien być 

przeprowadzony w ostatnim tygodniu zajęć w placówce, lecz nie 

w ostatnim dniu; 

5) przestrzeganie tajemnicy zawodowej; 

6) zapoznanie uczniów z przepisami i przestrzeganie przepisów BHP 

obowiązujących w danej placówce; 

7) nauczyciel ponosi całkowitą odpowiedzialność za życie, zdrowie 

i bezpieczeństwo uczniów/słuchaczy, ich pracę oraz zachowanie 

w placówce w godzinach jego pracy; 

8) nauczyciel może opuścić stanowisko pracy po uprzednim zgłoszeniu tego 

faktu kierownictwu szkoły, kierownictwu placówki; 

9) nauczyciel zobowiązany jest znać i prowadzić obowiązującą 

dokumentację dydaktyczną (dziennik szkolenia praktycznego) oraz 

dokumentację placówki;  
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10) podsumowanie i ocena pracy zespołu i poszczególnych 

uczniów/słuchaczy z wystawieniem oceny oraz charakterystyką opisową 

ucznia; 

11) udział w roboczych naradach nauczycieli organizowanych przez szkołę 

oraz uroczystościach szkolnych; 

12) kierowanie się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną 

i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia/słuchacza; 

13) przygotowanie i zgłaszanie wniosków usprawniających techniki 

zabiegów oraz form i metod kształcenia; 

14) wytworzenie życzliwej atmosfery (zapoznanie uczniów/słuchaczy 

z regulaminem, pacjentami, przedstawienie przełożonym) z pełnym 

poszanowaniem godności uczniów przy jednoczesnym stawianiu 

wysokich wymagań; 

15) dbanie o właściwe wyposażenie oddziału w sprzęt dydaktyczny; 

16) planowanie własnej pracy; 

17) stałe doskonalenie wiedzy. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany wykonać dodatkowe zadania (polecenia) służbowe 

zlecone przez dyrektora szkoły. Nauczyciel może odmówić wykonania 

polecenia, gdy odmowa wynika z uzasadnionego przekonania nauczyciela, iż 

wydane polecenie było sprzeczne z dobrem ucznia albo z dobrem publicznym. 

4. Szczegółowy zakres zadań nauczyciela obejmuje ponadto: 

1) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego, 

realizacją programu nauczania; 

2) dbałość o pomoce dydaktyczno - wychowawcze, sprzęt szkolny, 

pracownie; 

3) wspieranie rozwoju psychicznego uczniów/słuchaczy oraz sprawiedliwe 

traktowanie;   

4) udzielanie pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych 

w oparciu o rozpoznanie potrzeb ucznia/słuchacza; 

5) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu 

wiedzy merytorycznej drogą samokształcenia, uczestnictwa 

w konferencjach metodycznych, podejmowanie studiów 

podyplomowych, udział w doskonaleniu Rady Pedagogicznej, 

6) realizowanie zadań opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających 

potrzeby i zainteresowania uczniów/słuchaczy. 

 

ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY 

 

§ 37 

 

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej 

jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanego „wychowawcą”.   
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2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej wychowawca prowadzi swój 

oddział przez cały cykl kształcenia w danym oddziale. 

3. Zadania spełniane przez nauczyciela wychowawcę dostosowane są do wieku 

uczniów/słuchaczy, ich potrzeb i warunków szkoły. 

4. Warunki zmiany wychowawcy: 

1) Samorząd uczniowski danej klasy w imieniu wszystkich uczniów ma 

prawo wnioskować do dyrektora szkoły w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach o zmianę wychowawcy; 

2) W uzasadnionych sytuacjach wychowawca ma prawo wnioskować do 

dyrektora o zwolnienie go z pełnienia funkcji; 

3) Dyrektor szkoły po rozpoznaniu sytuacji podejmuje decyzję nie później 

niż po upływie miesiąca; 

4) Decyzja dyrektora jest ostateczna. 

5. Do zadań wychowawcy należy programowanie i organizowanie procesu 

wychowania w zespole a w szczególności: 

1) tworzenie warunków do rozwoju uczniów/słuchaczy, przygotowanie do 

życia w szkole, rodzinie, społeczeństwie; 

2) rozwiązywanie ewentualnych konfliktów w zespole a także między 

wychowankami a społecznością Szkoły i placówek zajęć praktycznych; 

3) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, koordynowanie 

ich działań wychowawczych, organizowanie indywidualnej opieki nad 

uczniami/słuchaczami z trudnościami w nauce; 

4) współdziałanie z komórkami opiekuńczymi w celu uzyskania 

wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków 

5) prawidłowe prowadzenie dokumentacji klasy i każdego 

ucznia/słuchacza (dziennik, arkusz ocen, itp.). 

6. Zakres uprawnień i odpowiedzialności wychowawcy: 

1) współdecyduje z samorządem klasy o programie i planie działań 

wychowawczych na rok szkolny; 

2) ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno - 

pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od dyrektora szkoły 

i innych instytucji wspomagających szkołę; 

3) ma prawo wnioskować o rozwiązanie problemów zdrowotnych, 

psychospołecznych i materialnych swoich uczniów/słuchaczy; 

4) odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły za osiąganie celów 

wychowania w swej klasie; 

5) ponosi odpowiedzialność za integrowanie wysiłków nauczycieli wokół 

programu wychowawczego klasy; 

6) odpowiada za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich 

wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno – 

wychowawczej; 

7) ponosi odpowiedzialność za prawidłowość dokumentacji przebiegu 

kształcenia uczniów swojego oddziału; 
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8) jest odpowiedzialny za zapoznanie wychowanków z obowiązującymi 

regulaminami i Statutem Szkoły oraz wymaganiami edukacyjnymi; 

9) utrwala i rozwija tradycje szkolne. 

 

ZADANIA I OBOWIĄZKI ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH 

 

§ 38 

 

1. Dyrektor może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne 

zespoły problemowo zadaniowe. 

2. Nauczyciele przedmiotów zawodowych tworzą zespoły przedmiotowe. 

3. Pracą zespołów kierują powołani przez dyrektora szkoły przewodniczący 

zespołów. 

4. Cele i zadania zespołów przedmiotowych obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów 

realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania  

przedmiotów pokrewnych; 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania osiągnięć  

edukacyjnych uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania; 

3) organizowania wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz 

doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli; 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także  

w uzupełnianiu ich wyposażenia; 

5) wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, 

innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania. 

5. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego 

zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu 

programów nauczania obejmującego program nauczania w danym zawodzie oraz 

programy nauczania z zakresu kształcenia ogólnego. 

6. Zasady funkcjonowania zespołów przedmiotowych znajdują się w odrębnym 

dokumencie opracowanym o odrębne przepisy. 

 

ZADANIA I OBOWIĄZKI KIEROWNIKA GOSPODARCZEGO 

 

§ 39 

 

1. Do zadań Kierownika Gospodarczego należy: 

1) zapewnienie sprawności techniczno- eksploatacyjnej obiektów szkoły 

i urządzeń z uwzględnieniem terminów przeglądów; 

2) prowadzenie dokumentacji technicznej obiektu; 

3) planowanie remontów kapitalnych i bieżących szkoły; 

4) organizowanie i koordynacja przetargów na wykonanie prac 

remontowych; 
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5) kierowanie i nadzór nad pracą pracowników obsługi; 

6) podejmowanie niezbędnych czynności w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa  

i higienicznych warunków pracy i nauczania w szkole; 

7) czuwanie nad prawidłową gospodarką materiałową pracowników; 

8) kontrola zużycia energii cieplnej i elektrycznej, gazu oraz 

wykorzystania telefonów w placówce; 

9) udział w projektowaniu budżetu, przedstawianie dyrektorowi projektu 

budżetu szkoły na wydatki administracyjno – gospodarcze; 

10) wykonywanie bieżących służbowych poleceń Dyrektora Szkoły. 

 

ZADANIA I OBOWIĄZKI GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 

 

§ 40 

 

1. Do zadań Głównego Księgowego należy: 

1) prowadzenie rachunkowości jednostki, 

2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, 

3) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych 

i finansowych z planem finansowym, 

4) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności 

dokumentów  dotyczących operacji gospodarczych 

i finansowych, 

5) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły, 

6) ma prawo używania pieczątki z tytułem: „Główny Księgowy”. 
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Rozdział IX 

UCZNIOWIE I SŁUCHACZE SZKOŁY 

 

§ 41 

 

1. Do Medycznego Studium Zawodowego im. PCK mogą uczęszczać 

uczniowie/słuchacze, którzy: 

1) wykazują zainteresowania pracą w służbie zdrowia; 

2) ukończyli szkołę właściwą dla kandydatów tj. określoną w § 3; 

3) ukończyli 18-ty rok życia. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA/SŁUCHACZA 

 

§ 42 

 

1. Uczeń/słuchacz ma prawo do: 

1) właściwego, zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami 

higieny pracy umysłowej; 

2) korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z odrębnymi przepisami; 

3) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych kontroli 

postępów w nauce dokonywanej na zasadach ustalonych 

Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 

4) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki; 

5) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących 

życia Szkoły, światopoglądowych, religijnych; 

6) rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów; 

7) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową; 

8) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej 

lub psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności; 

9) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – 

wychowawczym;   

10) terminarza klasówek, sprawdzianów, kolokwiów i egzaminów; 

11) dodatkowej pomocy nauczyciela w zakresie nauczanego przedmiotu; 

12) opieki zdrowotnej a w szczególności do korzystania z bezpłatnych 

świadczeń leczniczych i rehabilitacyjnych Zakładów Społecznej Służby 

Zdrowia; 

13) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami, 

stawianymi wymogami; 

14) redagowania i wydawania gazetki szkolnej;  

15) uczennice/słuchaczki będące w ciąży mają prawo do urlopu oraz innej 

pomocy niezbędnej do ukończenia przez nią edukacji, w miarę 
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możliwości nie powodując opóźnień w zaliczaniu przedmiotów. Jeżeli 

ciąża, poród lub połóg powoduje uniemożliwienie zdania w terminie 

egzaminów ważnych dla ciągłości nauki, szkoła wyznacza termin 

egzaminu dogodny dla kobiety; 

16) Uczeń/słuchacz może być przeniesiony do równoległego oddziału:  

1. na własną uzasadnioną prośbę;  

2. karnie;  

3. w przypadku zmian organizacyjnych w szkole. 

17) Jeżeli w szkole nie ma klasy równoległej o tym samym planie 

nauczania, uczeń zmieniający oddział, musi uzupełnić różnicę 

programową we własnym zakresie i zdać egzamin klasyfikacyjny 

w terminie uzgodnionym z dyrektorem i nauczycielem przedmiotu, 

który musi być uzupełniony. 

18) Do 10. Każdego miesiąca wychowawcy zobowiązani są do podliczania 

obecności oraz wpisania w dziennikach lekcyjnych frekwencji za 

miniony miesiąc.  

2. Uczeń/słuchacz ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie 

szkoły, a zwłaszcza: 

1) uczestnictwa we wszystkich zajęciach przewidzianych planem 

nauczania; 

a) uczeń/słuchacz ma obowiązek usprawiedliwienia wszystkich godzin 

nieobecnych, pisemnie do wychowawcy klasy, w terminie do 2 tygodni 

od momentu powrotu ucznia/słuchacza do szkoły; 

2) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych oraz 

praktycznych; 

3) zdobywania wiedzy oraz umiejętności w celu należytego przygotowania 

do pracy zawodowej; 

4) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły, a w szczególności: 

okazywanie szacunku, szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi, 

przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności, dbania 

o poprawność wysławiania się; 

5) godnego i kulturalnego zachowania się poza szkołą; 

6) odpowiedzialności za własne zdrowie; 

7) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 

8) dbania o honor i tradycje szkoły; 

9) przestrzegania zasad korzystania z telefonów komórkowych zawartych 

w odrębnych przepisach; 

10) przestrzegać zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu, rozprowadzania 

i zażywania narkotyków; 

11) dbać o schludny wygląd oraz nosić mundurki na ćwiczeniach 

w pracowni zawodu i zajęciach praktycznych. Odzieży ochronna ucznia 
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w pracowniach przedmiotowych i placówkach szkolenia praktycznego 

powinna być zgodna z przepisami BHP. 

12) przestrzegać ustaleń władz szkolnych i wszelkich przepisów wydanych 

przez władze państwowe. 

3. Uczniom/słuchaczom nie wystawia się oceny z zachowania, a wprowadza się 

ocenę z postawy na zajęciach praktycznych. 

4. Zasady i kryteria oceny zajęć praktycznych regulują odrębne przepisy.  

5. W przypadku rażącego naruszenia praw ucznia przez organy szkoły i w innych 

sprawach spornych uczeń ma prawo odwołania się do:  

1) wychowawcy, 

2) dyrektora szkoły, 

3) samorządu uczniowskiego, 

4) Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły. 

 

 

NAGRODY I KARY 

 

§ 43 

 

1. Nagrody i kary stosowane wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary 

określają odrębne przepisy zawarte w Regulaminie Nagród i Kar Ucznia 

Medycznego Studium Zawodowego im. PCK w Puławach. 

2. Uczeń/słuchacz może zostać nagrodzony za: 

1) bardzo dobre wyniki w nauce; 

2) wzorową postawę; 

3) pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska; 

4) znaczące osiągnięcia w konkursach i zawodach. 

3. Nagrody indywidualne: 

1) pochwała opiekuna wobec klasy; 

2) pochwała Dyrektora Szkoły z wpisem do indeksu i arkusza ocen; 

3) nagroda książkowa; 

4) dyplom; 

4. Uczeń/słuchacz może zostać ukarany za nieprzestrzeganie Statutu szkoły i 

innych regulaminów obowiązujących w szkole i placówkach szkoleniowych: 

1) upomnienie; 

2) nagana; 

3) zawieszenie w prawach uczniów; 

4) skreślenie z listy uczniów. 

5. Uczeń/słuchacz może zostać zakwalifikowany do skreślenia z listy uczniów 

szkoły w przypadku: 

1) rażącego naruszenia regulaminów szkoły;  

2) agresji słownej, fizycznej, bycia pod wpływem substancji 

psychoaktywnych, kradzieży; 
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3) wysokiej nieusprawiedliwionej absencji. 

6. Skreślenie z listy następuje w formie decyzji administracyjnej, od której służy 

prawo wniesienia odwołania do organu wyższego stopnia w terminie 14 dni. 

7. Tok postępowania w przypadku ucznia/słuchacza kwalifikującego się do 

skreślenia z listy uczniów: 

1) zgłoszenie przez opiekuna klasy uzasadnionego wniosku podczas 

posiedzenia Rady Pedagogicznej; 

2) Samorząd Uczniowski sporządza opinie; 

3) Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę upoważniającą dyrektora szkoły 

do skreślenia z listy uczniów w głosowaniu jawnym, większością 

głosów; 

4) poinformowanie ucznia o decyzji i przysługujących mu prawach. 

8. Przed upływem terminu wniesienia odwołania, decyzja o skreśleniu nie ulega 

wykonaniu, a wniesienie odwołania wstrzymuje jej wykonanie. 

9. Dyrektor Szkoły może wydać nową decyzję w powyższej sprawie. 

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW/SŁUCHACZ 

 

§ 44 

 

1. Uczniowi/słuchacz przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków 

przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki 

samorządu terytorialnego. 

2. Pomoc materialna przysługuje do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej 

jednak niż do ukończenia 24. roku życia. 

3. Pomoc materialna ma charakter motywacyjny, np. stypendium za wysokie 

wyniki w nauce. 

4. Dyrektor Medycznego Studium Zawodowego im. PCK powołuje komisję 

stypendialną. 

5. Komisja stypendialna zbiera się dwa razy do roku w miesiącu wrześniu i lutym 

(lub marcu), celem zaopiniowania wniosków i przekazania postanowień 

dyrektorowi. 

6. Z posiedzenia komisji stypendialnej sporządzany jest protokół. 

7. Zasady przyznawania stypendium określają odrębne przepisy. 

 

TRYB SKŁADANIA SKARG, WYDAWANIA DOKUMENTÓW 

UCZNIOM I UDOSTĘPNIANIA PRAC 

 

§ 45 

 

1. Prawo składania skarg regulują przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeksu Postępowania Administracyjnego. 

2. Przedmiotem skargi może być: 
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1) zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez dyrektora szkoły 

albo przez pracowników; 

2) naruszenie praworządności; 

3) przewlekłe rozpatrywanie sporów. 

3. Skargi (zażalenia) na pracowników szkoły składa się do Dyrektora Szkoły. 

4. Skargi na pracę dyrektora szkoły składa się do organu nadzorującego. 

5. Skargi składa się w formie pisemnej bądź ustnej w interesie publicznym, 

własnym lub innej osoby za jej zgodą. Skargi anonimowe nie będą 

rozpatrywane. 

6. O sposobie załatwienia skargi powiadamia się skarżącego. 

 

§ 46 

 

1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia/słuchacza szkoły są udostępniane 

uczniowi/słuchaczowi przez nauczyciela prowadzącego dany przedmiot. 

2. Na wniosek ucznia/słuchacza szkoły dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, semestralnego, poprawkowego oraz inna dokumentacja 

dotycząca oceniania ucznia/słuchacza jest udostępniana do wglądu temu 

uczniowi/słuchaczowi. 

3. Dokumentacja, o której mowa jest udostępniana uczniowi/słuchaczowi do 

wglądu na jego wniosek. 

4. Wydawanie świadectw, dyplomów, duplikatów dokumentów i innych druków 

szkolnych odbywa się na zasadach zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów 

państwowych i innych druków szkolnych. 

 

 



38 

 

 

Rozdział XI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 47 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej 

określają odrębne przepisy. 

4. Niniejszy Statut tworzy się na podstawie: 

1) Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami); 

2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.  

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 

szkół. ( Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami)  

5. Zmiany w Statucie szkoły mogą być dokonywane na podstawie uchwały Rady 

Pedagogicznej. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie 

zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczące szkół publicznych oraz 

organu prowadzącego szkołę.     

7. Statut Medycznego Studium Zawodowego im. PCK w Puławach w formie 

znowelizowanej – tekst jednolity przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej 

nr 35/2014/2015  z dnia 31 sierpnia 2015 roku.  Niniejszy Statut przyjęto wraz 

z załącznikami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUŁAWY, wrzesień 2015 r. 


