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Z dnia 29 1istopada 2017r.

W SPraWie uchwalenia zmian w Statucie Kolegium Pracownik6w SIuえb SpoIecznych w Czeladzi.

Na podstawie §17 ust. 3 pkt. 2 rozporz如zenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki SpofecznQj z dnia 15 wrzeinia 2016 r.

w sprawie kolegi6w pracownik6w sluzb spolecznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1543) w zwi坪ku z § 6 ust. 6 pkt. 2 Statutu

Kolegium Pracownik6w SfuZb Spofecznych w Czeladzi・

Rada Programowa

Kolegium Pracownik6w SIuZb SpoIecznych w Cze獲adzi

uchwala

§1

Uchwala si? naSt?Pl療ce zmiany w Statucie Kolegium Pracownik6w SfuあSpolec2nyCh w Czeladzi:

-W §1 ust. 4 otreSci:

”Kolegium organiz巾e wspdrprace z instytしIqjani i plac6wkami, W kt6rych odbywをia sie prcktyki

ZaWOdowe”,

OtrZymしU e nOWe, naStePuj ape brzmienie :

一”Kolegium organizし直wsp6小rac? Z instytuQjami, W kt6rych odbywき彊si? Praktyki zawodowe”

ーW§ 1 ust.60treSci:

”Kolegium mo始prowadzi6, na ZaSadach okre§lonych w odr?bnych przepisach, SZkolenia

SPeqjalizt両ce :

a. z zakresu organlZaql POmOCy SPofecznej¥

b. w zawodzie pracownik so匂alny

c. inne szkolenia"

OtrZymlU e nOWe, naStePl療Ce brzmienia:

”Kolegium mo乞e prowadzi6, na ZaSadach okre;1onych w odr?bnych przepisach, inne formy

ksztalceniaつW tym:

a. z zakresu organlZaql POmOCy SPofecznQJ,

b. szkolenia speqja宣izacyjne w zawodzie pracownik so匂alny,

C.　me

い



一W § 3 ust.2 otre§ci

Nauka w Kolegium trwa 3 1ata”

OtrZym均e nOWe, naSt?Plbece brzmienie :

”Nauka w Kolegiun trwa 6 semestr6w”

-W § 5 ust. 5, OtreSci:

”Dyrektor w wykonywaniu swoich zadah wsp6互rac可e z Rada Programowa, OPiekunem naukowo-

dydaktycznym, SamOrZadem sfuchaczy oraz imymi nauczycielami pehiapymi funkqje kierownicze

W Kolegium.”

OtrZymue nOWe, naSt?Pl彊Ce brzmienie:

”Dyrektor w wykonywaniu swoich zadah wsp6車racuje z Rada Programowa, Opiekunem naukowo-

dydaktycznym, Samorz神em Sfuchaczy oraz innymi nauczycielami pehiacymi funkQje貼erownicze

W Kolegium oraz血nymi podmiotami zewn印Znymi.”

- § 6 ust. 3, Pkt. 2, Otredei:

”Wicedyrektor Kolegium w przypadku utworzenia stanowiska”

OtraymlU e nOWe, naSt?Pl彊ce brzmienie:

”Wicedyrektor Kolegium w przypadku utworzenia takiego stanowiska”

- § 6 ust. 3,Pkt. 5,Otre§ci:

” PrZedstawiciele nauczycieli i nauczycieli akademickich prowadzapych z‘becia w Kolegium, Wybrani

PrZeZ Og61 nauczycieli zatrudnionych w Kolegium, ZWykla wi?kszostia gfos6w w gfosowaniu tednym,

W Obecnosti co n勾mni匂14 og6lnQj liczby zatrudnionych nauczycieli Kolegium”

OtrZyml鞠e nOWe, naSt?P可ape brzmienie :

” PrZedstawiciele nauczycieli prowadzacych z2擁cia w Kolegium, vybrani przez og61 naucaycieli

Zatrudnionych w Kolegium, Zvyk車wi?kszo§ci脅gfos6w w gfosowaniu tajnym, W Obecnofoi co

n勾mniQj potowy og61n句Iiczby zatrudnionych naucaycieli Kolegium”

- § 9 ust. 2, Pkt. 2, O trefoi:

”uCZeStniczenie w opracowywaniu akusza organlZaCylnegO na dany rok szkolny, rOZkねdu z車e6

dydaktycznych, Prqjektu organizaqi i roku s水olnego,皿OCZyStO§ci szkolnych”

Otraymuj e nowe, naSt?Puj ape brzmienie :

”uCZeStniczenie w opracowywaniu arkusza organlZaCy】negO na dany rok szkolny, rOZkladu z車e6

dydaktycznych, PrQjektu organizaqji roku szkolnego, uroCZyStOici szkolnych i innych”

- § 9 ust. 2, Pkt. 4, O tre;ci:

uCZeStniczy w posiedzeniach Rady ProgramowQj i realiz可e j匂uchwafy’
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Otraymue nOWe, nast?Pl療ce brzmienie :

”uCZeStniczenie w posiedzeniach Rady Programow?j i realizowanie jej uchwa士’’

- § 9, uSt. 2, Pkt. 5, O tre§ci:

”vykonし直inne caymoSci wynikz彊Ce Z Zakresu zadah na dany rok szkolny”

OtrZymlU e nOWe, naSt?Pujape brzmienie:

”Wykonywanie imych caymoSci wynik魂cych z zakresu zadah na dany rok szkolny”

- § 10, uSt. 2, Pkt. 4, Otresti:

”Zalicza praktyki zawodowe odbyte przez sfuchacay zgodnie z zasadami okrestonymi w regulaminie

ksztalcenia"

OtrZyml功e nOWe, naStePuj ace brzmienie :

”Zalicza praktyki zawodowe odbyte przez sfuchaczy zgodnie z zasadami okre§lonymi w regulaminie

ksztalcenia i regulaninie praktyk zawodowych”

- § 11,Otre誇i:

”Do zadah opiekuna naukowo-dydaktycznego naledy w szczeg6lnofoi koordyna匂a dziake血uczelni

ZWi魯ZanyCh z realizaqja porozumienia o opiece naukowo-dydaktyczn窃a ponadto sprawowanie opieki

nad procesem ksztaねenia w Kolegium poprzez:”

Otraym叩e nOWe, naSt?Pl彊ce brzmienie:

”Do zadah opiekuna naukowo-dydaktycznego naleZy w szczeg6lnoSci koordynaqia dziaねh

ZWiazanych z realizaqja porozumienia o opiece naukowo-dydaktycznQj, a POnadto sprawowanie opieki

nad procesem ksztalcenia w Kolegium poprzez:’’

- § 12, uSt. 1a, O tresti:

”W Kolegium tworzy si? StanOWisko G16wnego Ksi?gOWegO i Kierownika Gospodarczego”

OtrZym可e nowe, naSt?P巾ape brzmienie:

”W Kolegium tworzy sie stanowisko G16wnego Ksi?gOWegO. MoZe zosta6 r6wniez utworzone

StanOWisko Kierownika Gospodarczego.”

§ 13,ust. 1, OtreSci:

W Kolegium dziaねbiblioteka spehi‘弱ca zadania dydaktyczne i usfugowe odpowiad魂Ce

PrOWadzonym w Kolegium ksztalceniu i szkoleniu speqjalizl弱cym.”

OtrZymlU e nOWe, naSt?Pl彊ce brzmienie:

”W Kolegium dziala biblioteka spehi魂ca zadania dydaktyczne i usfugowe odpowia(埋iape

kszta士ceniu prowadzonemu w Kolegium”
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ー§ 13,uSt.2, 0廿eあi:

Biblioteka, kt6ra shdy przede wszystkim potrzebom Kolegium・ W ramach planu pracy na rzecz

計odowiska udost?Pnia swqje zbiory takZe pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy

SPofecznQj”

OtrZymlU e nOWe, naSt?Pl彊ce brzmienie:

”Biblioteka w ramach planu pracy na rzecz §rodowiska udost?Pnia swqie zbiory takde pracownikom

jednostek organizacyjnych pomocy spolecznej ”

- § 141, uSt. 1, Otredei:

”Nab6r do Kolegiun oglaszany jest przez Dyrektora Kolegium na podstawie stosownego

Pehomocnictwa”

OtraymlUe nOWe, naSt?Pl彊ce brzmienie :

”Nab6r do Kolegiun ogねszany jest przez Dyrektora”

- § 141, uSt. 3,Otre§ci:

”O prz)塵cie do Kolegium moga sie stara6 kandydaci, kt6ray legdyml彊si? §wiadectwem dqirzafo§ci”

OtrZyml刀e nOWe, naSt?Pし彊ce brzmienie:

”O prz)房Cie do Kolegium na kierunek praca soqialna moga stara6 si? kandydaci, kt6rzy legitymuja si?

§wiadectwem dQjrzalofoi”

- § 141, uSt. 4, Otredei:

”Do Kolegium przyJmOWani sa kandydaci, kt6rzy uzyskali nqjvyZsz年liczb? Punkt6w w postepowaniu

rekrutacyjnym w koIQjno§ci aZ do momentu wyczeapania mi♀jsc (limitu prz)塵6)”

OtraymlU e nOWe, naSt?Puj雀ce brzmienie:

”W przypadku reaygnaqii jednego lub wiekszQj liczby prz)塵tych kandydat6w do Kolegium, Dyrektor

PrZyjmtje z listy rezerwow♀j”

- § 141,uSt. 5, 0廿e誇i:

”W przypadku rezygna串jednego lub wieksz匂Iiczby prz)塵tych kandydat6w do Kolegium Dyrektor

PrZyjm可e z listy rezerwow匂wedfug liczby uayskanych punkt6w, taka sama liczb? kandydat6w jaka

ZreZygnOWala z nauki w Kolegium”

OtrZym叩e nOWe, naSt?PL寄ace brzmienie:

”Kandydaci nie przyj?Ci do Kolegium map prawo wniesienia odwo士ania do Dyrektora w teminie 14

dni od dnia ogfoszenia wynik6w”

一§ 141, ust. 6, OtreSci:

ひノ



”Kandydaci nie prz鵬ci do Kolegium m弼PraWO Wniesienia odwolania do Dyrektora w teminie 3

dni od dnia ogfoszenia wynik6w”

Otraym¥U e nOWe, naSt?P互生ce brzmienie:

”Szczeg6fowe zasady rekrutaqi i okreSla Rada Programowa Kolegium”

- § 141, ust. 7, OtreSci:

”Szczeg61owe zasady rekrutaqi i okre§1a Rada Programowa Kolegium”

OtrZyml鞠e nOWe, naStePujace brzmienie:

”W przypadku posiadania wolnych miQjsc o prz)塵ciu kandydata poza post?POWaniem rekrutacyjnym

decyd巾e Dyrektor Kolegium. ”

一§ 14l,uSt. 8, Otre§ci:

”W przypadku posiadania wolnych miejsc o pr2蛎?Ciu kandydata poza postepowaniem rekrutacyjnym

decyduj e Dyrektor Kolegium”

OtrZymuj e nowe, naSt?Pujace brzmienie :

”O przyjecie do Kolegium moga ubiega6 si? kandydaci posiadz彊cy wyZsze wyksztaleenie na

kierunkach pokrewnych do kierunku ksztaleenia w Kolegium”

- § 141, uSt. 8,Pkt. 1 otrefoi:

Dyrektor przed po(彊ciem decyzji o prz)塵Ciu kandydata ocenia zakres zrealizowanych w Kolegium

ZZ彊6 dydaktycznych. W przypadku wyst?P可ecych r6如ic programowych w zakresie obowiazkowych

ZZ彊6 dydaktycznych realizowanych w Kolegium, Dyrektor zleca ustalenie warunk6w ich uzupehienia

nauczycielom prowadzacym obowiazkowe zz彊cia dydaktyczne”

vykre§1a si? W CaloSci

§ 141, uSt. 8, Pkt. 2, O tre§ci:

”Zasady zaliczania nauki odbyt♀j w imQj szkole na poczet nauki w Kolegiun:

a・ ShlChacz, kt6ry nie zrealizowal w szkole, Z kt6rQj przechodzi, Obowi雀Zkowych z(彊6

edukacyjnych, kt6re j u2 zostaly zrealizowane w Kolegium, jest zobowiazany do zrealizowania

tych z牛i?6 edukacyjnych

b. Sfuchacz, ktory zrealizowal obowiazkowe z隼j?Cia edukacyjne i uzyskal z nich pozytywna

OCena, a W Kolegium te zqiecia sa lub b?da realizowane - mOZe by6 zwolniony z obowi年Zku

uczestniczenia w tych z哀i?Ciach’’

vykresta si? W Cafofoi

- do § 141, uSt. 8 dopis可e si? Punkt a/ o nast?Pujap♀j trefoi:

”Dyrektor podQjml加decyzj? O Zaliczeniu okre釘onej liczby semestr6w i ustala semestr, Od

kt6rego kandydat rozpocznie nauke w Kolegium oraz okre§la wykaz r6血ic programowych

- do § 141, uSt. 8 dopist加si? Punkt 9 wraz z punktem a/ o nast?Pl寄acQj treSci:
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”O prz鵬cie do Kolegium moga ubiega6 sie sfuchacze, kt6rzy przerwali nauk? W Kolegium

i wniosk函do Dyrektora o jQj kontynuowanie, a/ Dyrektor po(均mしかdecy魂o zaliczeniu

OkreilonQj liczby semestr6w i ustala semestr, Od kt6rego kandydat rozpocznie nauk? W Kolegium

OraZ OkreSla wykaz r6Znic programovych”

- § 15,uSt. 4, Otre;ci:

”Z匂ecia, Z Wyjz酉iem wykねd6w - PrOWadzone sa w grupach nie wi?kszych ni2 20-OSObowe”

OtrZymtUe nOWe, naSt?P巾ape brzmienie:

”Z匂ecia, Z Wyj(中kiem wykIad6w - PrOWadzone sa w grupach nie wi?kszych niZ

dwudzi e sto o sobowe"

一§ 15,uSt. 10, Otre§ci”

”Shchacze Kolegium zost斬prz鵬Ci na Uniwersytet Sl挙ki na zasadach okre釦onych

W Porozumieniu nr 241侶N/2013 z dnia 8 pa幻ziemika 2013 roku w sprawie opieki naukowo-

dydaktyczn匂pomiedzy Uniwersytetem鴫skim w Katowicach a Wqiew6dztwem Slaskim”

OtraymtU e nOWe, naSteP山雀Ce brzmienie :

”Sfuchacze Kolegium moga zosta6 przyjeci na Uniwersytet st雀Ski na zasadach okre;lonych

W Porozumieniu nr 241/EN/2013 z dnia 8 paZdziemika 2013 roku w sprawie opieki naukowo-

dydaktyczn?j pomi?day Uniwersytetem Slaskim w Katowicach a Wqjew6dztwem Slaskim”

- § 20, ust. 1, Otredei:

”Sfuchaczem Kolegium moZe by6 osoba, kt6ra posiada §wiadectwo dqirzalodei oraz uzyskala

POZytyWny Wynik w post?POWaniu rekrutacyjnym”

vykre§la si? W CafoSci

- § 20, uSt. 2, Pkt. 2, O trefoi:

”wiadeiwie zorganizowanego procesu ksztalcenia, ZgOdnie z zasadami higieny pracy umysfow専,

OtrZymtU e nOWe, naSt?Pl療ce brzmienie :

”uCZeStnictwa we wねSciwie zorganizowanym procesie ksztafoenia, Z ZaChowaniem zasad

bezpieczehstwa, OChrony zdrowia i higieny pracy umysIowQj "

一§ 20, uSt. 10, O tredei:

”OChrony zdrowia i opieki lekarski♀j zgodnie z obowiazl彊cymi przepisami”

vykre§la si? W Calofoi

一§ 21, uSt. 1, Pkt. 6,Otrefoi:

”PrZeStrZeganie zasad kultury wsp6ftycia w odniesieniu do koleg6w, nauCayCieli i imych

PraCOWnik6w Kolegium”

OtrZymlU e nOWe, naSt?P可aCe brzmienie:
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”PrZeStrZeganie zasad ku血ry wsp6吃ycia spolecznego w odniesieniu do koleg6w, nauCZyCieli

i imych pracownik6w Kolegiun”

- § 2l,uSt. 1,Pkt. 7, Otresti:

”Odpowiedzialno§ci za wiasne Zycie, Zdrowie, higien? i rozw辞’

OtrZymlU e nOWe, naStePl療Ce brzmienie:

”Odpowiedzialno§ci za wねsne dycie, Zdrowie, bezpieczehstwo, higien? i rozw辞’

- § 21,uSt. 1,Pkt. 8, OtreSci:

”POWiadomienie Dyrektora o zmianie nazwiska i adresu, a takZe o zmianie warmk6w

materialnych, je§1i wplyna one na przyznanie i wysokoS6 pomocy materialn9j”

OtrZymlU e nOWe, naSt?Pt互ace brzmienie:

”POWiadomienie Dyrektora o zmianie nazwiska i adresu, a takZe o zmianie warunk6w

materialnych, jeSli moga one mie6 wplyw na wysokoS6 przyznan匂pomocy materialn辞’

- § 22, uSt. 2, Pkt. 3, Otre§ci:

”nie zdanie egzaminu komisyjnego na I roku nauki”

OtrZymtUe nOWe, naSteP¥萌ce brzmienie :

”nie zaliczenia semestru nauki"

-§ 23, uSt. 3, O tre§ci:

”W teminie 2 tygOdni od uchwalenia regulaminu ksztalcenia Dyrektor Kolegium przesyla

regulamin do Ministra Polityki SpolecznQj”

OtrZymしU e nOWe, naSt?Pujape brzmienie :

”W terminie 2 tygodni od uchwalenia regulaminu ksztafoenia Dyrektor Kolegium przesyla

regulamin do Ministra wiaSciwego”.

§2

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem po(彊cia,

Uchwa時po(彊to w g王osowanlu JaWnym, PrZy Obecno飴i 6 cztonk6w Rady Programow窃ilofoia gIos6w:

1. Za:6

2. Przeciw: 0

3. Wstraym函CyCh si?: O
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