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Statut 

 

"ATEST" Szkolenia, Obsługa Firm  

 

§ 1. Postanowienia ogólne. 

 

1. „ATEST" Szkolenia, Obsługa Firm zwany dalej placówką, prowadzony jest przez Beatę 

Marię Chojęta, zamieszkałą: 19 - 300 Ełk, ul. Orzeszkowej 6A/6. 

 

2. Siedzibą placówki jest pomieszczenie mieszczące się w Ełku, przy ul. Gdańskiej 24A 

lok.2. 

 

3. Placówkę powołuje i likwiduje osoba prowadząca. 

 

4. Placówka prowadzić będzie swoją działalność na terenie powiatu ełckiego. 

 

5. Placówka jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego oświaty pozaszkolnej 

podlegającą wpisowi do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Starosty ełckiego 

zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 

Z 2004 r., Nr 256, poz. 2572). 

 

6. Placówka nie posiada akredytacji. 

 

7.  Placówka będzie ubiegała się o akredytację. 

 

§ 2.  Cel i zadania placówki. 

 

1. Celem placówki jest prowadzenie kształcenia ustawicznego osób dorosłych.  

 

2.  Zadaniem placówki będzie organizowanie kursów i szkoleń w formach pozaszkolnych, 

we wszystkich potrzebnych dla regionu dziedzinach życia gospodarczego i społecznego, 

w wymiarze czasu zapewniającym przekazanie uczestnikom określonych wiadomości  

i umiejętności. 
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3. W ramach przeciwdziałania bezrobociu placówka będzie prowadziła kursy 

przekwalifikowujące dla osób bezrobotnych, przy współpracy z właściwymi terytorialnie 

powiatowymi urzędami pracy oraz innymi instytucjami i organizacjami. 

 

4. Placówka będzie realizowała swoje zadania poprzez organizowanie: 

 
    1)  kursów kwalifikacyjnych, 

         2)  kursów wyuczających i przyuczających do wykonywania zawodu, 

         3)  kursów doskonalących i dokształcających w zawodzie, 

    4)  kursów przygotowujących do uzyskania uprawnień zawodowych, 

         5)  kursów przygotowujących do egzaminów wstępnych, 

         6)  kursów języków obcych, 

         7)  wykładów, szkoleń, instruktaży i odczytów. 

 

§ 3. Organy placówki oraz zakres ich działań. 

 

1. Organami placówki są: 

1) osoba prowadząca,  

2)  rada kursu. 

 

2.  Osoba prowadząca pełni funkcję dyrektora placówki.  

 
3.  Do zadań osoby prowadzącej należy: 

1) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi placówki, 

2) zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa pracownikom i słuchaczom, 

3) organizowanie pracy placówki, 

4) nadzorowanie działalności dydaktycznej placówki,  

5) prowadzenie obserwacji zajęć na kursie i szkoleniu, 

6) zatwierdzanie programów realizowanych kursów i szkoleń, 

7) prowadzenie dokumentacji przebiegu kursów i szkoleń zgodnie z odrębnymi 

przepisami, 

8) prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy pracowników, 

9) zawieranie umów o współpracę z innymi placówkami instytucjami i organizacjami. 
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4.  Dyrektor kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz. 

 
5.  Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników placówki. 

                 

6.  Przewodniczącym rady kursu jest dyrektor placówki. 

 

7.  W skład rady kursu oprócz dyrektora wchodzą: 

 

1) kierownik kursu, 

2) wykładowcy i instruktorzy praktycznej nauki zawodu. 

 

8.  Do kompetencji rady kursu należy: 

1) opracowywanie nowych i opiniowanie stosowanych w placówce programów 

kursów, 

2) inicjowanie nowych przedsięwzięć szkoleniowych, 

3) proponowanie form i zakresu tematycznego egzaminów wewnętrznych. 

 

§ 4. Organizacja placówki. 

 

1. Placówka prowadzi działalność cały rok kalendarzowy. 

 

2. Czas pracy placówki ustala dyrektor. Szkolenia organizowane są w terminach  

i godzinach uzgodnionych z uczestnikami kursów, w wymiarze określonym  

w programach szkoleń, 

 

3. Miejsce prowadzenia szkoleń i kursów:  

1) na terenie placówki, 

2) w lokalach wynajmowanych od innych podmiotów, 

3) w lokalach użyczanych od pracodawcy. 
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4. Praktyczna nauka jazdy jest prowadzona: 

1) na placu manewrowym 

2) na drogach publicznych 

 

5. Obsługa administracyjna prowadzona jest w godzinach od 8.00 do 16.00, 

 
6. Podstawową formą pracy placówki jest kurs. 

 
7. Programy kursów odpowiadać będą warunkom rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472). 

 

8. W ramach kursów prowadzone będą: 

1) zajęcia teoretyczne, 

2) zajęcia praktyczne, 

3) egzaminy wewnętrzne wynikające z programów kursu. 

 

9. Nauczanie teoretyczne będzie ściśle powiązane z kształceniem praktycznym, co pozwoli 

słuchaczom właściwie przygotować się do wykonywania nowych zajęć. 

 

10. Placówka wydaje uczestnikom szkolenia zaświadczenia na drukach zgodnych  

z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie 

uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności  

i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). 

 

11. Podstawą uzyskania zaświadczenia będzie aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz 

pozytywne zdanie egzaminu wewnętrznego, jeżeli przewidziany jest on w programie 

kursu. 

 

12. Zajęcia na kursach prowadzone będą przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje.  
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§ 5. Pracownicy placówki. 

 

1. Decyzję o zatrudnieniu w placówce kierownika kursu, wykładowców i instruktorów oraz 

pracowników obsługi podejmuje dyrektor placówki. 

 
2.  Pracownicy placówki wykonują powierzone zadania oraz odpowiadają za ich jakość.  

 

3.  Pracownicy placówki są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. 

 

4.  Kierownik kursu odpowiada za organizację i prawidłowy przebieg kursu,  

a w szczególności: 

1) ma prawo do kontroli dokumentacji prowadzonej przez wykładowców, 

2) pomaga w organizowaniu kursów 

3) pomaga organizować egzaminy wewnętrzne, 

4) czuwa nad właściwą realizacją programu kursu i szkolenia. 

 

5.  Do podstawowych obowiązków wykładowców i instruktorów, o których mowa w 

pkt.5.1, należy: 

1) prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z programem kursu i ogólnymi zasadami 

dydaktyki dorosłych, 

2) stosowanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych metod nauczania 

sprzyjających opanowaniu umiejętności wynikających z programu, 

3) sprawdzanie i ocenianie wiedzy słuchaczy w formach przewidzianych programem, 

4) analizowanie i uwzględnianie uwag formułowanych przez dyrektora lub kierownika 

kursu dotyczących prowadzonych zajęć, 

5) prowadzenie dokumentacji z przebiegu kursów zgodnie z odrębnymi  przepisami, 

6) zapewnienia bezpieczeństwa słuchaczy w czasie prowadzonych zajęć, 

7) troska o pomoce dydaktyczne i sprzęt użytkowany w czasie zajęć, 

8) sprawiedliwe i taktowne traktowanie słuchaczy,  

9) doskonalenie swoich umiejętności i podnoszenie poziomu swojej wiedzy. 
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6.  Wykładowcy i instruktorzy mają prawo do: 

1) wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z zawartą umową,  

2) zgłaszania uwag co do doboru treści dydaktycznych i rozkładu godzin materiału 

nauczania, a także wprowadzania korekt w realizacji programu,  

3) udziału w różnych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych. 

 

§ 6. Słuchacze. 

 

1.  Zasady przyjmowania słuchaczy do placówki:  

1)  po spełnieniu przez niego wymogów kwalifikacyjnych określonych programem 

kursu lub szkolenia oraz wymogów zawartych w innych przepisach, 

2)  wpłaceniu opłaty za szkolenie w całości lub w części uzgodnionej z dyrektorem. 

 

2.   Słuchacze placówki mają prawo do: 

1) wyboru oferty szkoleniowej lub kursu, 

2) otrzymania przewidzianych programem materiałów szkoleniowych, 

3) uzyskania w miarę potrzeb konsultacji indywidualnej w formie ustalonej 

programem, 

4) proponowania zmian do programów, 

5) rezygnacji z uczestnictwa w kursie przed odbyciem połowy zajęć z częściowym 

zwrotem wpłaty po odliczeniu kosztów ustalonych przez dyrektora, 

6) w uzasadnionych przypadkach rozłożenia płatności na raty, 

7) uzyskania zaświadczenia po spełnieniu warunków zawartych programem kursu  

lub szkolenia, 

8) sprawiedliwej, obiektywnej oceny swoich umiejętności, 

9) życzliwego traktowania przez pracowników ośrodka. 

 

3.  Słuchacze mają obowiązek: 

1)  przestrzegać zasad uczestnictwa w kursie lub szkoleniu określonych przez 

dyrektora, 

2)  uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych,  
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3)  przystąpienia do sprawdzianów umiejętności i egzaminów określonych w programie 

kursu lub szkolenia, 

4)  regulowania należności za prowadzone szkolenie oraz dostarczone materiały 

szkoleniowe w wysokości i na zasadach określonych przez dyrektora, 

5)  przestrzegania przepisów bhp, 

6)  kulturalnego współżycia z innymi słuchaczami i pracownikami placówki, 

7)  dbać o porządek i sprzęt powierzony w czasie zajęć. 

 

4.  Z listy słuchaczy mogą być skreślone osoby, które: 

1)  nie uiściły w określonym przez dyrektora terminie opłaty za kurs, 

2)  opuściły więcej niż trzy zajęcia bez usprawiedliwienia, 

3)  nie przestrzegają zasad uczestnictwa w kursie lub szkoleniu określonych przez 

dyrektora, 

4)  nie przestrzegają norm współżycia społecznego, w szczególności są pod wpływem 

alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, przejawiają  agresję 

wobec innych uczestników kursu, bądź przejawiają agresję słowną,  

5)  niszczą i dewastują mienie należące do placówki. 

 

§ 7. Sposób uzyskiwania środków finansowych. 

 

1. Środki na działalność placówki pochodzą z wpłat uczestników, dotacji od instytucji i 

organizacji, refundacji za szkolenia dla urzędów pracy. 

 
2. Dochody z działalności placówki przeznaczone zostaną na działalność statutową. 

 

3. Placówka będzie również korzystała z darowizn na cele oświatowe od prywatnych 

instytucji, zakładów pracy oraz podmiotów gospodarczych. 

 

4. Placówka prowadzi dokumentację i rozliczenia finansowe zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

5. Za prowadzenie gospodarki finansowej odpowiada osoba prowadząca placówkę. 
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§ 8. Postanowienia końcowe. 

 

1. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty  

w Olsztynie. 

 
2. W przypadku zmiany przepisów prawa oświatowego ulegają modyfikacji punkty statutu 

wynikające z tych zmian. 

 
3. Zmiany w statucie są wprowadzane w formie tekstu jednolitego. 

 

4. Statut nadaje i wprowadza do niego zmiany osoba prowadząca. 

 

5. Placówka ma prawo do prowadzenia reklamy swojej działalności. 

 
6. Placówka posiada pieczęć nagłówkową o treści: 

 

"ATEST" Szkolenia, Obsługa Firm  

19 - 300 Ełk 

ul. Gdańska 24A lok.2 

 

oraz pieczątkę imienną dyrektora. 

 

 

Ełk, 01. 01. 2012 r. 

 


