ANEKS NR 1
DO REGUKAMINU KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH
Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 6 /2015/2016 z dnia 16.09.2015 r.
Zapis obecny:
§ 13
Słuchacz kursu jest obowiązany uzyskać zaliczenia ze wszystkich zajęć edukacyjnych ujętych w planie nauczania.
Zaliczenie uzyskuje na podstawie dopuszczenia do egzaminu oraz uzyskania pozytywnych ocen z egzaminu
pisemnego i ustnego. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie pozytywnych ocen zarówno z egzaminu
pisemnego, jak i ustnego. W przypadku zajęć praktycznych egzamin przyjmuje formę zdania praktycznego. Ustalamy,
że słuchacz jest zobowiązany uzyskać wszystkie wymagane zaliczenia po ukończeniu każdego semestru.
Propozycja zmiany:
§ 13
Słuchacz kursu jest obowiązany uzyskać zaliczenia ze wszystkich zajęć edukacyjnych ujętych w planie nauczania.
Zaliczenie uzyskuje na podstawie dopuszczenia do egzaminu końcowego który w przypadku zajęć teoretycznych
ma formę egzaminu ustnego, a w przypadku zajęć praktycznych przyjmuje formę zdania praktycznego. iraz
uzyskania pozytywnych ocen z egzaminu pisemnego i ustnego. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie
pozytywnejych oceny zarówno z egzaminu pisemnego, jak i ustnego. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest
pozytywny wynik egzaminu. Wynik egzaminu w postaci „zaliczono” lub „nie zaliczono” wpisywany jest do
indywidualnej karty zaliczenia. Ustalamy, że słuchacz jest zobowiązany uzyskać wszystkie wymagane zaliczenia po
ukończeniu każdego semestru. na koniec kursu.
§15
Dopisać:
8) prawo jazdy dowolnej kategorii
Skreślić ostatnie zdanie: Słuchacz zwolniony z zajęć ma obowiązek przystąpić do wszystkich wymaganych egzaminów
i otrzymać z nich oceny pozytywne.
Dopisać 2 zdania zdania:
Decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor PCKUiP oraz uczący tego przedmiotu na podstawie przedstawienia
przez słuchacza oryginału dyplomu, świadectwa, indeksu lub prawa jazdy w terminie do 30 dni od rozpoczęcia
danego semestru (lub kursu). {przedyskutować}
2. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości z obowiązku realizacji danych zajęć w dokumentacji przebiegu
nauczania wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”, a także rodzaj dokumentu będącego podstawą zwolnienia i
datę jego wydania.
ORGANIZACJA KURSU
§19
1. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem planu zajęć.
2. Realizacja kursu przebiega zgodnie z programem kursu.

3. Jedna godzina zajęć teoretycznych trwa 45 minut a zajęć praktycznych 60 minut.
4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kurs zobowiązani są złożyć:
− kartę zgłoszeniową w formie papierowej w sekretariacie szkoły
− zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia i nauki w zawodzie
− oryginał/kserokopię świadectwa potwierdzającego poziom wykształcenia
− kserokopie dowodu tożsamości
5. Przebieg kursu dokumentowany jest w:
a. dzienniku lekcyjnym,
b. protokołach z przeprowadzenia zaliczenia kursu
6. 20% godzin przeznaczonych na realizację efektów kwalifikacyjnego kursu zawodowego może być realizowane w
formie e-learningu. Decyzję o realizacji w tej formie podejmuje nauczyciel danego przedmiotu w porozumieniu z
dyrektorem PCKUiP. Organizator kursu zapewnia dostęp do odpowiedniego oprogramowania oraz przeszkolenie
słuchaczy.
PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA
§20
1. Uczestnicy kursu mają prawo do:
a. zdobywania wiedzy i właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
b. uzyskania informacji dotyczącej organizacji kursu.
2. Słuchacze zobowiązani są znać i przestrzegać postanowienia regulaminu kursu, a w szczególności:
a. uczestniczyć w zajęciach przewidzianych programem kursu,
b. przestrzegać obowiązujących w pracowniach przepisów BHP i PPOŻ,
c. dbać o ład i porządek oraz mienie placówki, własne oraz innych,
d. powiadomić placówkę o zmianie adresu i innych wcześniej podanych danych osobowych

ZAKRES OBOWIĄZKÓW PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA
§ 21
1. Prowadzący zajęcia mają obowiązek realizować program kursu zgodnie z planem zajęć.
2. Prowadzący zajęcia mają obowiązek przedstawić słuchaczom wymagania i kryteria zaliczania materiału
nauczania.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 22

1. Zaświadczenie o którym mowa w § 16 jest wydawane słuchaczowi dopiero po uregulowaniu przez niego
wszystkich przewidzianych zobowiązań wobec organizatora kursu. W przypadku słuchacza deklarującego
przystąpienie do egzaminu, zostaje po wcześniejszym potwierdzeniu przez słuchacza, wysłane do OKE w
Jaworznie.
2. Regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia.

