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ROZDZIAL I

NAZWA KOLEGIUM ORAZ JEGO CELE

堅田

1. Kolegiun Pracownik6w Sfuzb Spolecznych w Czeladzi zwane dalej ”Kolegiun’’jest

Publicznym kolegiun pracownik6w sh1乞b spoIecznych z siedziba w Czeladzi przy ul.

Tuwima 14a.

2. Celem Kolegiun jest ksztahoenie w zawodzie pracownik soqjalny.

3. Celem Kolegiun jest r6wniez ksztahoenie wysoko kwalifikowan匂kadry pracownik6w

ShlZb spolecznych, a takze:

1) rozwijanie u sIuchaczy postaw ksztaltutcych, krytycznych, OtWartyCh;

vychowywanie ich w duchu toleranq)1, POSZanOWania prawdy, SZacunku dla raql

i praw imych ludzi oraz patriotyzmu, demokraqji i odpowiedzialnoici za losy

SPOleczehstwa i pahstwa,

2) zapewnienie odpowiednich waruck6w zdrowotnych i dbanie o rozw句fizyczny

ShlChaczy,

3) stworzenie sfuchaczom optymalnych warunk6w nauki i rozwQju wlasnQj osobowoSci.

4. Kolegiun organizuje wsp6Iprac? Z instytuQjami, W kt6rych odbyw魂si? Praktyki

zawodowe.

5. Kolegiun dba o pog鳴bianie i poszerzanie wiedzy teoretycznqi i praktyczn匂prac函cych

W nim nauczycieli・ W tym celu utrzymuje §cisIe zwiazki z Instytutem SoqjoIogii

Uniwersytetu Slaskiego, Odpowiedzialnym za realiza(涙Porozumienia z Uniwersytetem

Slaskim w sprawie opieki naukowo-dydaktycznQj oraz z imymi szkoIami vyzszymi,

kolegiani pracownik6w sfuzb spolecznych i szkolani.

6. Kolegiun mo乞e prowadzi6, na ZaSadach okrestonych w odr?bnych przepisach, ime

fomy ksztalcenia, W tym:

a. z zakresu orgamzaqil POmOCy SPOleczng,

b. szkolenia speqjalizacyjne w zawodzie pracoⅧik soQjalny,

C.　1me

ROZDZIAL II

ORGAN PROWADZACY KOLEGIUM

§2

1. Organem prowadzapym Kolegiun jest WQjew6dztwo餌skie z siedziba w Katowicach

PrZy ul. Ligonia 46, ZWane dalQj ”Organem PrOWadzacym".

2. Organ prowadz包cy Kolegiun:

1) zapeⅦiajego utrzymanie oraz kadrow9, Organizacyjne i finansowe wamnki do pein句

realizaqji plan6w i program6w nauczama, W tym r6wnie乞odbywania praktyk

ZaWOdowych oraz imych zada丘statutowych,

2) sprawuje nadz6r nad dziaねlnoScia Kolegiun w zakresie spraw finansowych

i administracカnych.

諸蒜詰薄露営諾謹書謀i龍三薄叢許諾霊。
na podstawie Porozunienia nr 241侶N/2013 z dnia 8 paZdziemika 2013 roku, ZaWartegO

z wQjew6dztwem Slaskim. Jednostka organizacyjna Uniwersytetu bezpodednio
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odpowiedzialna za realizaqj? Porozunienia jest Studium Pracy Soqjalnii Instytutu

SoqjoIogii Wydzialu Nauk SpoIecznych・

ROZDZIAL III

SYSTEMY KSZTALCENIA

§3

1. Kolegiun ksztaねi w systemie dziemym, wieczorowym i zaocznym. Podstawovym

SyStemem jest system dziemy.

2. Nauka w Kolegiun trwa 6 semestr6w.

ROZDZIAL IV

ORGANY KOLEGIUM I ICH KOMPETENCJE

§4

Organami Kolegiun s翠

1) Dyrektor Kolegiun,

2) Rada Progranowa.

3) Sanorzed Sluchaczy.

Dyrektor Kolegium

§5

1. Dziaねlno§ci脅Kolegium kieI巾e Dyrektor.

2. Dyrektora Kolegiun zatrudnia organ prowadz脅Cy.

3. Dyrektor Kolegiun:

1) kie垂e bie牽ca dziaねlnofoia Kolegiun oraz reprezentuje je na zewn卸rz,

2) sprawl互e opiek? nad sfuchaczami Kolegiun oraz stwarza waruhki harmonijnego

rozwQ] u PSyChofizycznego,

3) realizuj e uchwaly Rady Progranow匂poqi?te W ramach j匂kompeten匂i stanowiapych,

4) dyspon可e缶odkami okre乱onymi w planie rzeczowo -宜nansowym Kolegiun

l POnOSi odpowiedzialnoS6 za ich prawid嘉owe wykorzystanie, a takze orgamzu]e

administracyjna, finansowa l gOSPOdarcza obshlg? Kolegiun,

4亘) ustala wysokoS6 opねt za egzaminy wst?Pne i z哀i?Cia dydaktyczne z

vyIaczeniem z哀i?6 dydaktycznych w systemie dziemym, Chyba ze s脅

POWtarZane Z POWOdu niezadowalg弱cych wynik6w w nauce,

4b) okre§la organizaqj? roku szkolnego,

4c) wydaje decyzje o przyznaniu indywidualnego toku nauki (ITN),

4d) vyd祖v decy互v o przyznaniu prawa odbywania nauki wedle indywidualnych plan6w

i program6w nauczanla, CZyli indywidualnQj organizaQji nauki (ION),

4e) udziela shlChaczom urlopu od zz彊6 w Kolegiun,

4f) uchyla niezgodne z prawem i Statutem Kolegiun uchwaly Samorzadu Sfuchaczy.

4g) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki,

4h) prowadzi i przekaz可e niezb?dn脅dohmenta(彊zwiazana z bezpieczehstwem

Plac6wki o§wiatow匂organowI PrOWadz脅Cemu,

5) wykon可e ime zadania wynik斬ce z przepis6w szczeg6lnych,
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6) Prowadzi wewn印Zny nadz6r pedagogiczny oraz organizuj e wewn?trZn脅eWaluapj e

dziahalnoSci dydaktycznQj Kolegiun.

4. Dyrektor Kolegiun jest kierownikiem zakIadu pracy dla zatrudnionych w Kolegiun

nauczycieli i pracownik6w nie b?dapych nauczycielami. Dyrektor w szczeg6lnoSci

decyd可e w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz imych pracownik6w Kolegiun,

2) przyznawania nagr6d oraz wymierzania kar porz担kowych nauczycielom

l mmym PraCOWnikom Kolegium,

3) vyst?POWania z wnioskani, PO ZaSi?gni?Ciu opinii Rady ProgranowQj w sprawach

Odznaczeh, nagr6d i imych wyr6Znie丘dla nauczycieli oraz pozostalych pracownik6w

Kolegiun

5. Dyrektor w wykonywaniu swoich zada丘wsp61practje z Rada Progranowa, OPiekunem

naukowo-dydaktycznym, Sanorzadem Sluchaczy oraz imymi nauczycielami pehiapymi

funkQj e kierownicze w Kolegiun oraz imymi podmiotami zewn?trZnymi.

Rada Programowa

§6

1. W Kolegiun dziaha Rada Programowa, ZWana dalej takze ”Rada”.

2. Rad? Progranowa Kolegiun powo坤e i odwo坤e Zarzad WQiew6dztwa staskiego, na

Wniosek Dyrektora Kolegiun.

3. W skIad Rady ProgramowQj wchodz翠

l) Dyrektor Kolegiunjako jQj przewodniczapy,

2) wicedyrektor Kolegiun w przypadku utworzenia takiego stanowiska,

3) opiekun naukowo-dydaktyczny,

4) kieroⅧik praktyk zawodowych,

5) przedstawiciele naucaycieli prowadzacych z匂ecia w Kolegiun, Wybrani przez og61

nauczycieli zatrudnionych w Kolegiun, ZWyk掲wi?kszofoia g士os6w w gIosowaniu

tednym, W Obecno§ci co n勾mniQj pofowy og6lnQj liczby zatrudnionych nauczycieli

Kolegiun,

6) inhi nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni spraⅥ几弱cej opiek? n飢kowo-

dydaktyczng, je2eli zostan匂wskazani przez rektora do udziahl W PraCaCh Rady,

7) przedstawiciel organu prowadzapego,

8) przedstawiciel sanorz担u sfuchaczy, vybrany na zebraniu samorz脅du shchaczy na

POCZatku roku szkolnego,

9) ime osoby powolane na wniosek Dyrektora Kolegiun.

4. Zmiana skladu Rady Programowej nast?Pl加w trybie wlaScivym dla jQj powohemia.

5. W przypadku koniecznofoi dokonania zmiany skladu Rady ProgramowQj, Dyrektor

Kolegiun zawiadamia organ prowadzapy w teminie 7 dni od momentu dokonania 2miany

Skladu Rady.

6. Do kompetenQji stanowiacych Rady Programow匂nalezy:

1 ) ustalanie og61nych kierunk6w dzialania Kolegium,

2) uchwalanie statutu Kolegiun,

3) uchwalanie zasad i trybu przeprowadzania post?POWania rekrutacyjnego, W tym trybu

Odwolawczego oraz sposobu i teminu og士aszania warunk6w rekrutaQji,

4) uchwalanie regulaninu ksztalcenia,

4a) uchwalanie regulaninu praktyk zawodowych,
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5) ustalanie kryteri6w oceniania, Zaliczania zz轟of praktyk oraz zdawania egzanin6w,

6) uchwalanie szczeg6towych plan6w i program6w n叩CZania,

7) okrestanie sposobu sprawowania nadzoru pedagoglCZnegO nad nauczycielani

Kolegiun,

8) zatwierdzanie plan6w pracy Kolegiun,

9) opiniowanie planu rzeczowo-finansowego Kolegiun,

1 0) przカmow平e rocznego sprawozdania Dyrektora z dzialalnoici Kolegiun’

1 1) opiniowanle uniosk6w Dyrektora o przyznanie naucaycielom odznaczeh,

nagr6d i imych wyr6Znieh,

1 1a) opiniowanie fomy, mi匂sc i temin6w praktyk zawodowych,

12) podQjmowanie uchwal w imych sprawach okrestonych w rozporzadzeniu Ministra

Rodziny, Pracy i Polityki SpolecznQj z dnia 15 wrzeinia 2016r. w sprawie kolegi6w

PraCOWnik6w sfuあspolecznych lub statucie Kolegiun.

7. Uchwaly Rady Programow匂pod匂mowane sa zvykI脅Wi?kszostia glos6w w obecnofoi co

n勾mni匂polowy j匂czIonk6w. Zebrania Rady sa protokoIowane.

8. Rada Programowa uchwala regulanin swQjQj dzialalno§ci.

9. Rada Programowa zbiera sl? CO nqjmniQj dwa razy w roku, na Wniosek j匂

PrZeWOdniczapego. W sprawach pilnych Dyrektor Kolegiun moze zwola6 Rad? W kazdym
CZaSle.

SamoIZad SIuchaczy

§7

1. ShlChacze Kolegiun tworza Sanorzad Sfuchacay, kt6rego organy sa reprezentantani

Og6fu sfuchaczy.

2. Org狐em Sanorzadu ShlChaczy jest Rada Shchaczy.

3. W skIad Rady ShlChaczy wchodz脅:

1) przewodniczapy Rady ShlChaczy,

2) zast?PCa PrZeWOdniczapego Rady ShlChaczy,

3) sekretarz Rady ShlChacay,

4) jeden do trzech czIonk6w.

4. Zasady wybierania i dzialania organ6w Samorz担u Sfuchaczy okre§1a regulanin

SanOrZadu, uChwalony przez og6抽uchaczy.

5・ Samorzed ShlChaczy ma prawo do podQjmowania uchwal i wyrazania op皿1 We

WSZyStkich kwestiach zwiazanych z funkQj onowaniem Kolegiun.

6. Terenem dzialania Samorzadu ShlChaczy jest Kolegium.

7. Dyrektor Kolegium uchyla niezgodne z prawem i Statutem Kolegium uchwaly Sanorzadu

Sfuchaczy.

いp
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ROZDZIAL V

ZAKRES ZADAN osOB ZAJMUJACYCH STANOWISKA KIEROⅧCZE,

OPIEKUNA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO, NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH
PRACOWNIK6w KOLEGIUM

§8

1. W Kolegium funk匂on函nast?P函Ce ime stanowiska kierownicze:

1) Wicedyrektor Kolegim, W PrZyPadku gdy Kolegiun liczy co natmniQj 12 g則P

Sfuchaczy,

2) Kierownik Praktyk Zawodowych.

2. Powierzenia stanowisk kierowniczych, O kt6rych mowa w ust. 1 oraz odwoねnia z tych

stanowisk dokon可e Dyrektor Kolegiun.

Wicedyrekto r

§9

1. Wicedyrektor Kolegiun wsp61prac可e z Dyrektorem Kolegiun.

2. Do zadah Wicedyrektora Kolegiun naledy w szczeg6lnoSci:

1) zast?POWanie Dyrektora Kolegiun podczas jego nieobecno§ci,

2) uczestniczenie w opracowywaniu arkusza organizacyjnego na dany rok szkolny,

rozkladu zqj?6 dydaktycznych, PrQjektu organizapji roku szkolnego, urOCayStO§ci

S恵olnych i imych

3) wsp6Ipraca z przewodriczacym Rady Sfuchaczy w zakresie spraw dotyczapych

Sfuchaczy,

4) uczestniczenie w posiedzeniach Rady Progranow匂i realizowanie jej uchwaL

5) wykonywanie imych czymoSci wynikajace z zakresu zada丘na dany rok szkolny.

Kierownik praktyk zawodovych

§10

1. Kierownik praktyk zawodowych wsp61pracuje z Dyrektorem i Wicedyrektorem Kolegiun

oraz spraw可e bezpo§redni nadz6r nad przebiegiem praktyk zawodowych sfuchacay.

2. Kierownik praktyk zawodowych w szczeg61no§ci:

1) wsp61pracuje z jednostkani organizacyjnymi pomocy spoleczn匂　w zakresie

Organizapj i praktyk zawodowych,

2) kieruje sluchaczy ap praktyki zawodowe do odpowiednich jednostek organizacyjnych

POmOCy SPOleczn♀) ,

3) kompletl加i prowadzi caloS6 dokumentaQji dotyczap匂Praktyk zawodowych,

4) zalicza praktyki zawodowe odbyte przez sfuchaczy zgodnie z zasadani

Okre;lonymi w regulaminie ksztalcenia i regulaninie praktyk zawodowych

5) opracow可e roczne sprawozdanie z przebiegu i wynik6w praktyk zawodowych,

6) uczestniczy w posiedzeniach Rady Programow♀i i realiztje jQj uchwaly,

7) wykon可e ime czymofoi wynikaj脅Ce Z Zakresu zadah na dany rok szkolny.

Opiekun naukowo-dydaktyczny

6
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Do zadah opiekma naukowo - dydaktycznego naledy w szczeg61noSci koordynaQja dzialah

zwiazanych z realiza(涙　porozunienia o opiece naukowo-dydaktyczn轟　a ponadto

sprawowanie opieki nad procesem ksztalcenia w Kolegiun poprzez:

1) aktywny udzial w pracach Rady ProgramowQj w szczeg61noSci przy:

a) uchwalaniu kierunk6w dzialania i regulaminu ksztalcenia w Kolegiun,

b) tworzeniu, ZatWierdzaniu i korygowaniu szczeg6fowych plan6w i progran6w

nauCZama,

c) ustalaniu zasad i trybu post?POWania rekrutacyjnego dla sfuchaczy Kolegiun oraz

sposobu przeprowadzania egzanin6w dypIomowych,

2) wsp61prac? Z Dyrektorem Kolegiun w doborze nauczycieli Kolegiun,

z uwzgl?dnieniem przepis6w o kwa睡kapjach, WymaganyCh dla nauczycieli

zatrudnianych w zakねdach ksztalcenia nauczycieli,

3) skladanie Dyrektorowi Instytし加SoQjoIogii okresowych sprawozdah z realizaQj i zada血

wynik牽南cych ze sprawowanQj opieki, a takze zgねszanie stwierdzonych niezgodnoSci

w realizapji przez Kolegiun ustalonych plan6w i progran6w nauczania.

Nauczycie看e oraz Iml PraCOWnicy Kolegium

§12

1. W Kolegiun zatrudnia si? nauCZyCieli oraz pracownik6w nie b?dapych nauczycielami・

1a.W kolegiun tworzy si? stanOWiska G16wnego Ksiegowego. Mo乞e zosta6 r6wnie乞

utworzone stanowisko Kierownika Gospodarczego.

Szczeg6Iowy zakres zadah G16wnego Ksi?gOWegO i Kierownika Gospodarczego zawarty

jest w przydziale caymoSci.
2. Kwalifikaqje nauczycieli Kolegiun okre§埼a przepisy dotyczace kwalifika垂

nauczycieli zaklad6w ksztalcenia nauczycieli・

3. Prawa i obowiazki pra?OWnik6w nie b?daych nauczycielani, O kt6rych mowa w ust・ l

OkreSlg彊odr?bne przepISy.

4. Do zadah nauczycieli Kolegiun nalezy w szczeg6lnosti:

1 ) realizowanie w toku z年j?6 dydaktycznych obowiQZujapych program6w nauczania,

2) systematyczne przygotowywanie si? do z魂6 dydaktycznych,

3) stosoYanie wlastivych metod nauczania,
4) orgamzowanie sanodzielnQj pracy sfuchaczy, kontroIowanie jQj oraz bezstrome

i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wsaystkich shlChaczy,

5) stale pog鳴bianie sw壷j wiedzy pedagogiczn匂　oraz wiadomosti w zakresie

SWegO PrZedmiotu, doskonalenie metod pracy przez samoksztaleenie, udzial

W konferenqj ach, Seminariach i kursach,

6) dbaloS6 o powierzone pomoce dydaktyczne i sprz?t Kolegiun,

7) wspieranie r?Zyg河shohaczy, ich zdolno§ci i zainteresowa血,

8) wykonywanle lmyCh czymo§ci zwiazanych z realiza(彊StatutOWyCh zadafi Kolegiun.

5. Zadania pracownik6w nie b?dapych nauczycielami uj?te Sa W ich zakresach czymosti・

UJ
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Biblioteka Kolegium

§13

1. W Kolegiun dziaねbiblioteka spehi(轟ca zadania dydaktyczne i usfugowe odpowiadz弱ce

ksztalceniu prowadzonemu w Kolegiun.

2. Biblioteka w ramach planu pracy na rzecz §rodowiska udost?Pnia swqie zbiory takZe

PracOWnikom j ednostek organizacyjnych pomocy spoleczn勘

3. Szczeg6lowe zasady udost?Pniania zbior6w sfuchaczom i nauczycielom Kolegiun oraz

innym osobom wymienionym w ust.2 okresta regulamin biblioteki, Zatwierdzony przez

Rad? Progranowa Kolegiun.

4. Dziaねlnostia biblioteki kie垂e nauczyciel bibliotekarz.

5. Do zadah n糾czyciela bibliotekarza nale乞y w szczeg61nosti:

1 ) prowadzenie ewidenQji zbior6w bibliotecznych i wypozyczeh,

2) prowadzenie ksi?gi inweutarzow匂biblioteki, rejestru ubytk6w

3) gromadzenie, klasyfikowanie, OPraCOWyWanie i przechowywanie zbior6w

bibliotecznych, ich aktualizapj a,

4) obsfuga czytelnik6w, ProWadzenie dzialalnosti infomacyjno-bibliograficzn窃

instruktazu indywidualnego w zakresie korzystania z warsztatu infomacy]nO-

bibliograficznego biblioteki,

5) zglaszanie Dyrektorowi Kolegiun zapotrzebowanie na zakxp nowych pozyqji,

6) opracovywan王e i uaktualnianie regulanin biblioteki Kolegiun.

ROZDZIAL Vi

ORGANIZACJA KSZTALCENIA

§14

1. W Kolegiun ksztahoi si? na POdstawie plan6w i program6w nauczania uwzgledni魂cych

Standardy ksztalcenia w kolegiach pracownik6w sfuzb spolecznych okre針onych

W Za鴫czniku do rozporzadzenia Ministra Polityki SpolecznQj z dnia 7 kwietnia 2005r

W SPraWie standard6w ksztalcenia w kolegiach pracownik6w sfuzb spoIecznych (Dz. U.

Z 2005 Nr 62 poz. 555).

2・ Organizaqj? ksztalcenia w danym roku szkolnym okresta arkusz organizacyjny Kolegiun

OPraCOWany PrZeZ Dyrektora na podstawie planu ksztalcenia oraz planu rzeczowo-

finansowego Kolegiun.

3. Dyrektor opracow可e arkusz organizacyjny Kolegiun nedip6Zni匂do dnia 30 wrzeinia

kazdego roku.

4. Arkusz orgamzacy]ny ZatWierdza organ prowadzacy Kolegiun.

§141

1. Nab6r do Kolegium oglaszanyjest przez Dyrektora

2. Dyrektor prowadzi post?POWanie rekrutacyjne przy pomocy powolan?j przez siebie Komi串

Rekrutacカn9j.

3. O przyj?Cie do Kolegium na kierunek praca soqjalna moga stara6 si? kandydaci, kt6rzy

legitym函Si? §wiadectwem dqirzalosti.

Uヽ
8



4. W przypadku rezygna串jednego lub wi?kszQj liczby przyietych kandydat6w do Kolegium,

Dyrektor przyjmuje z listy rezerwow匂v

5. Kandydaci nie prz)房Ci do Kolegium maJa PraWO Wniesienia odwolania do Dyrektora

W teminie 14 dni od dnia og士oszenia wynik6w.

6. Szczeg6towe zasady rekrutady okre§la Rada Programowa Kolegiun.

7. W przypadku posiadania wolnych miQjsc o prz)扉Ciu kandydata poza post?POWaniem

rekrutacyjnym decyd可e Dyrektor Kolegiun.

8. O przyjecie do Kolegium moga ubiega6 si? kandydaci posia(車iacy wyZsze wyksztalcenie na

kierunkach pokrewnych do kierunku ksztalcenia w Kolegium.

a/ Dyrektor podQjml加decyzj? O Zaliczeniu okre§lon匂1iczby semestr6w i ustala semestr, Od

kt6rego kandydat rozpocznie nauke w Kolegiun oraz okreSla wykaz r6乞nic

PrO gramOWyCh

9. O prz)所Cie do Kolegiun moga ubiega6 si? Sfuchacze, kt6rzy przerwali nauk? W

Kolegiun i wniosk可a do Dyrektora o j句kontynuowanie.

a/ Dyrektor podQjmuje decyzj? O Zaliczeniu okrestonQj liczby semestr6w i ustala semestr,

Od kt6rego kandydat rozpoc2nie nauk? W Kolegiun oraz okre§la wykaz r6血ic

PrO granOWyCh

§15

1. Rok szkolny w Kolegiun trwa od l paZdziemika do 30 wrze§nia nast?PnegO rOku

i obQjml加dwa semestry zz彊6 dydcktycznych, Seiie egzaminacyjne zimowa i le血ia,

PrZerWy Swi卸eczne oraz ferie zimowe i letnie.

2. Okresem zaliczeniowym jest semestr.

3. Zz彊Cia w Kolegiun odbywaj脅Sie w fomie vyklad6w, 6wicze丘i warsztat6w.

4. Z辞ecia, Z W涌井kiem wyklad6w　-　PrOWadzone sa w grupach nie wi?kszych niz

dwudzie sto o sobowe.

5. Jednostka lekcカna trwa 45 minut.

6. Dopuszcza si? POねczenie dw6ch 45-minutowych jednostek bez przervy mi?dzy nim王.

7. Nauka w Kolegiun kohczy sl? egZaminem dypIomowym skIadanym przed komiiia

POWO ana PrZeZ Dyrektora Kolegiun.
8. Warunki dopuszczenia do egzaminu dypIomowego oraz zasady skladania tego egzaninu

Okre乱a regulanin ksztaleenia.

9. AbsoIwenci Kolegiun otrzym可a dypIom ukohczenia Kolegiun.

1 0. Sfuchacze Kolegiun moga zosta6 prz鵬ci na Uniwersytet Slaski na zasadach okre針onych

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

詣謹告謡寵i書細Uniwersytetem Slapkim w Katowicach

§16

1. Kolegiun prowadzi album sfuchaczy, teCZki akt osobowych shlChaczy oraz ksi?g?

dypIom6w na zasadach okrestonych w przepisach dotyczacych dokumentaQji przebiegu

Studi6w vy乞szych.

2. Przebieg nauki w Kolegiun jest dokunentowany w protokoねch egzaninacyjnych,

indeksie, karcie egzaninacyjnQj , dziemiku lub kartotece sluchacay w spos6b okre§1ony w

PrZePisach dotyczapych dokunentaqi i przebiegu s巾di6w wyZszych.

3. Kolegiun wyd砧e sfuchaczom indeksy i legitymaqje oraz prowadzi ich rejestr.
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WewnatI.ZSZkolny system oceniania

§17

1. Zasady i kryteria oceniania sfuchaczy okresta, W ramaCh prz)扉tych zasad, nauCZyCiel

PrOWadzapy dany przedmiot.

2. Zasady i kryteria oceniania powimy by6 zwi評ane z zakhadanymi dla danego przedmiotu

efektami ksztalcenia i przedstawione w szczeg6Iowym programle PrZedmiotu.

3. Przy okrestaniu zakIadanych efekt6w ksztahoenia i zasad oceniania uwzgl?dnia sie progres

vymagah w ramach poszczeg6lnych poziom6w nauczania:

1) Na roku pierwszym zⅥaCa Si? SZCZeg61na uwag? na rOZWPanie u sfuchaczy:

wlastiwego pod華cia do procesu uczenia sie i studiowanla OraZ nabywama

unic彊tnofoi; OCeniania praydatnofoi infomaqji dla ksztaltowanego zasobu wiedzy;

POruSZania si? W r6Znych kontekstach i sytuaQjach oraz przyjmowania

Odpowiedzialnoici za wlasne uczeme sl?;

2) Rok drugi charakteryz可e si? rOZWijaniem unie彊tnofoi sfuchaczy w zahesie:

analizowania koncepQji i idei na poziomie al)Strakcyjnym przy zastosowaniu

r6血ych umi匂?tnOSci; fomulowania odpowiedzi na zde宜niowane problemy;

wla§ciwe芋o oceniania’analizowania i krytycznego podchodzenia do Zr6de江nfoma函

OraZ PrZyJmOWania odpowiedzialnofoi za dzialania wねsne l gruPOWe.

3) Rok trzeci charakteryz可e sie rozwijaniem uni(ietnofoi sfuchaczy w zakresie:

krytycznego podchodzenia do dost?Pn句wiedzy, Zr6de吊koncep単P?Wdywania si?

Pa W加鉦enia teoretyczne; analizowania krytycznego i ocemanla; Planowania
l rOZWijania strategii badawczych, Wykorzystywania ich do wlasnQj pracy

i rozwlaZyWania problem6w.

4. Stosowane metody sprawdzania wiadomo§ci musz脅by6 dostosowane do specy餓d danego

PrZedmiotu i powimy zapewnia6　sprawdzenie stopnia opanowania przez sfuchacza

materiafu okreSIonego w szczeg61owym progranie przedmiotu.

5. W Kolegiun stosuje si? naSt?Pl彊ca skal? OCen:

1) 5,0- bardzo dobry

2) 4,5 -Plusdobry

3) 4,0-dobry

4) 3,5 - Plus dostateczny

5) 3,0 - dostateczny

6) 2,0 - niedostateczny

6. Poszczeg61ne oceny przyznawane sq zgodnie z zasad挙

l) ocen? 5,0 - OtrZymuje sfuchacz za wybitne wyniki (OSiagni?Cia) z dopuszczeniem

j edynie nielicznych drugorz?dnych b時d6w;

2) ocen? 4,5 - OtrZymuje shlChacz za wyniki (OSingni?Cia) powy狗stedniego standardu,

Z dopuszczeniem pewnych bl?d6w;

3) ocen? 4,0 - OtrZym可e sluchacz za og6血e solidna prac?, Z ZauWaZalnymi b時dami;

4) ocene 3,5 - OtrZyml廿v shlChacz za zadowal砧aca prac?, ale z istotnymi bl?dami;
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5) ocen写3,0 - OtrZymlぜe shlChacz za prac? i wyniki spehi{彊ce tylko minimalne

vymaganla;

6) ocene 2,0 - OtrZymtje sfuchacz, gdy stwierdza si? POdstawowe braki w opanowaniu

materiafu, CO Wymaga ich uzqu〕einienia l豆b powt6rzenia calego materiafu.

§18

Kolegiun moze pobiera6 oplaty za egzaminy wstepne, Ze彊Cia dydaktyczne, Z Wylapzeniem

Z辞e6　dydaktycznych w systemie dziemych, Chyba ze s雀　POWtarZane Z POWOdu

niezadowalqi apych vynik6w w nauce.

Praktyki zawodowe

§19

1. Kolegiun organizuje dla sfuchaczy praktyki zawodowe przewidziane w planach

l ProgranaCh nauczania.

2. Fom?, mi匂sce i teminy praktyk zawodowych okresta Dyrektor Kolegiun

W POrOZumieniu z organem prowadzapym, PO ZaSi?gni?Ciu opinii Rady Programowg

i sanorz包du sfuchaczy.

3. Dyrektor zawiera porozmie享O誓OWadzeniu praktyk zawodowych z osobami

kien彊cymi j ednostkami organlZaql l POmOCy SPOleczn句, OrgamZaql aml POZarZ包dowymi i

StoWarZySZeniami oraz imymi instytuQjami i organizaqiani dzia細apymi w zakresie

POmOCy SPOIeczng l PraCy SO匂aln匂v

4. Porozumienie, O kt6rym mowa w ust. 3, Okre§1a: Cele, PrOgran i czas trwania praktyk

ZaWOdowych’Zadania i obowiazki nauczycieli Kolegiun,. ShlChaczy oraz

POdm王ot6w przyjmt彊cych sfuchaczy na praktyki, a takze przepISy ZWiazane z realizaqja

P OrOZumi eni a.

5・ Koszty zwiazane z organizowaniem praktyk zawodowych, W tym r6wniez

Wynik弱ce z dodatkowych vyp如wynagrodzeh dla pracownik6w pr2蛎m函cych

ShlChaczy Kolegiun na praktyki, POkrywane sa ze紅odk6w przewidzianych planem

rzeczowo一正nansowym Kolegiun.

6. Zasady odbywania praktyk zawodowych okre§la regulamin praktyk uchwalony przez Rad?

Pro granowa.

ROZDZIAL ViI

PRAWA I OBOWIAZKI SLUCHACZY

Prawa s血chaczy

§20

1. Sfuchaczem Kolegiun moze by6 osoba, kt6ra posiada iwiadectwo dQjrzalo§ci oraz

uzyskaねpozytywny wynik w post?POWaniu rekrutacyj nym. (Skre乱ony)

2. ShlChacz Kolegiun ma prawo do:

1) wplywania na funkQjonowanie Kolegiun poprzez przedstawicieli Samorz社u

Sfuchaczy i dziaねlno§6 sanorz担owa,

2) uczes血ctwa we wlaSciwie zorganizowanym procesie ksztalcenia,

ZaChowaniem zasad bezpieczehstwa, OChrony zdrowia i higieny pracy unystow匂,
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3) swobody wyra乞ania my銑i przekona丘, W SZCZeg61nosti Swiatopogladowych

i religijnych - jesti nie narusza tym dobra innych os6b,

4) rozw竜ania zainteresoYah’Zdolno§ci i talent6w,

5) sprawiedliwQj i jawnQ] OCeny OraZ uStalonych sposob6w kontroli wynik6w w nauce,

6) zdawania egzaninu poprawkowego, W tym POPraWkowego egzaminu dypIomowego,

OraZ egZaminu komisyjnego, ZgOdnie z zasadami okre§lonymi w regulaminie

ksztaho eni a,

7) powtarzania roku na warunkach okrestonych w regulaminie ksztatenia,

8) korzystania z pomieszczeh szkolnych, SPrZ?tu, stOdk6w dydaktycznych,

ksi?gOZbioru biblioteki,

9) uzyskiwania nagr6d i wyr6Znie丘,

1 0) ochrony zdrowia i opieki lekarskiQj zgodnie z obowi如雀cymi przepisani, (Skrestony)

11) indywidualnego toku nauki oraz odbywania nauki wed‡ug indywidualnych

Plan6w i program6w nauczanla,

12) uzyskiwania urlopu od z辞e6 w Kolegiun.

Obowiazki sIuchacry

§21

1. Do obowiazk6w stuchacza Kolegiun naledy:

1 ) systematyczne ucz?SZCZania na z辞ecia i usprawiedliwianie nieobecno§ci,

2) pehae wykor子yStanie mozliwo§ci ksztakenia si?,

3) przestrzegame Statutu i regulaninu ksztaわenia Kolegiun, a takze imych

PrZePis6w obowi脅Zt彊cych na terenie Kolegiun,

4) post?POWanie zgodnie z trestia §lubowania,

5) dbaho誇o wsp61ne dobro,ねd i porz脅dek w Kolegiun,

6) przestrzeganie zasad kultury wsp6ftycia spolecznego w odniesieniu do

koleg6w, nauCZyCieli i imych pracownik6w Kolegiun,

7) odpowiedzialno鐙za wlasne zycie, Zdrowie, bezpieczehstwo, higien? i rozw窃

8) powiadamianie Dyrektora o zmianie nazwiska i adresu, a talcze o zmiarie warunk6w

materialnych, je釘i mog脅One mie6 wpfyw na wysoko誇przyznanQj pomocy

materialn匂v

9) teminowe przedkladanie w sekretariacie Kolegiun i imych jednostkach Kolegiun

indeksu, kart egzaminacyjnych, twiadectw zdrowia i imych wymaganych

dokument6w.

ROZDZIAL VIⅡ

PRZYPADKI, W KT6RYCH SLUCHACZ MOZE ZOSTAC sKRESLONY Z LISTY

SLUCHACZY

§22

1. Dyrektor Kolegiun skreSla sfuchacza z listy sfuchaczy na wniosek Wicedyrektora,

Kierownika praktyk zawodowych, Rady Progranow匂.

2・ Dyrektor Kolegiun moze skreSli6 shlChacza z listy sfuchaczy w przypadku:

1 ) utraty przez shlChacza kwalifikaQji zdrowotrych, niezbednych do pracy w zawodzie;

2) rezygna垂z nauki w Kolegiun,
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3) nie zaliczenia semestru nauki,

4) niepo(彊cia nauki w teminie jednego miesiapa od rozpocz?Cia semestru,

5) powt6mego nie zaliczenia przedmiotu,

6) nie zlozenia pracy dypIomowQj w vyznaczonym teminie i braku wystapienia

O PrZeSuni?Cie teminu jQj zfozenia,

7) otrzymania oceny niedostatecznQj z egzaminu dyplomowego w teminie

P OPraWkowym ,

8) zlego stanu zdrowia uniemozliwi斬cego kontynuowanie studi6w,

9) niedokonania obowiaz函cych opねt w vymaganych teminach,

1 0) post?POWania uchybi魂cego godnofoi shchacza oraz naruszenie przepis6w prawa・

3. Decy勾a Dyrektora Kolegiun jest ostateczna.

ROZDZIAL IX

TRYB I TERMIN OGLASZANIA REGULAMINU KSZTALCENIA

§23

1. Nauka w Kolegiun odbywa sl? ZgOdnie z regulaninem ksztalcenia uchwalonym przez

Rad? Progranowa.

2. Regulamin ksztaleenia ogねszany jest poprzez podanie go do wiadomosti

Sfuchaczy l nauCZyCieli na tablicy ogloszeh oraz udost?Pnienie go na stale do wgladu

W CZytelni biblioteki w ciagu 7 dni od daty uchwalenia go przez Rad? Progranow脅

Kolegiun.

3. W teminie 2 tygodni od uchwalenia regulaninu ksztalcenia Dyrektor Kolegiun przesyla

regulanin do Ministra wla§ciwego.

ROZDZIAL X

TRYB UCHWALANIA STATUTU i DOKONYWANIA W NIM ZMIAN

§24

1. Kolegiun dziaねna podstawie ninigj szego statutu

2. Zmiana Statutu nast?Puje na wniosek organu prowadzapego szko鳴, Dyrektora Kolegiun

lub Rady Progranowq.

3. Zmiany statutu, a takze zmiany w obowiazujapych-W Kolegiun regulaninach uchwala

Rada Programowa Kolegiun.

4. W ciagu 2 tygodni od uchwalenia statutu oraz jego zmian, Dyrektor Kolegiun przesyねgo

OrganOWI PrOWadzapemu.

ROZDZIAL XI

POSTANOWIENIA KONcowE

§25

1. Kolegiun jest jednostka budzetowa.
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2. Kolegiun moze posiada6 rachunek dochod6w wlasnych utworzony zgodnie z wymogami

Okre§lonyml PrZeZ PrZePISy PraWa.

3 ・ Zasady gospodarki finansowQj Kolegiun okre§噂脅Odr?bne przepISy.

4. Kolegiun przechowuje dokunentaqj? ZgOdnie z odr?bnymi przepISaml.

§26

1. Kolegiun posiada piecz?6 urz?dowa o brzmieniu:

Kolegiun Pracownik6w S血zb Spolecznych w Czeladzi ul. Tuwima 1 4a

2. Kolegium ma prawo do uzywama PleCZ?Ci okr慾埴z godlem pahstwa w §rodku i napisem

”Kolegiun Pracownik6w Sfuzb SpoIecznych w Czeladzi一一w otoku.

§27

Statut wchodzi w zycie z dniem uchwalenia przez Rad? Progranow脅Kolegiun Pracownik6w

SfuZb Spolecznych w Czeladzi.
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