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STATUT
Policealnej Szkoły Poligraficznej Multimedialnej i Projektowania Reklam ,,Publishing School”

I. Nazwa Szko∏y
1. Szko∏a o nazwie: Policealna Szko∏a Poligraficzna Multimedialna i Projektowania Reklam
,,Publishing School” jest ponadgimnazjalnà szko∏à policealnà niepublicznà zawodowà dla doros∏ych,
zwanà dalej w treÊci statutu “Szko∏à”.
2. Szko∏a kszta∏ci w systemie zaocznym absolwentów szkó∏ ponadgimnazjalnych takich, których
ukoƒczenie umo˝liwia otrzymanie Êwiadectwa dojrza∏oÊci.
3. Okres nauczania trwa jeden rok.
4. Absolwent uzyskuje Êwiadectwo ukoƒczenia szko∏y odpowiednio w zawodach:
a) grafik komputerowy DTP nr 216601 w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności (KZiS) ze specjalnością „grafika poligraficzna“, b) grafik komputerowy DTP nr 216601 w KZiS ze specjalnością
„kreowanie kampanii reklamowych“, c) grafik komputerowy multimediów nr 216602
w KZiS ze specjalnością “grafik web designer”, d) grafik komputerowy multimediów nr 216602
w KZiS ze specjalnością „grafika 3D i animacje komputerowe“, e) grafik komputerowy multimediów
nr 216602 w KZiS ze specjanością “publikacje elektroniczne”.
II. Cele i zadania Szko∏y
1. W procesie kszta∏cenia Szko∏a stara si´ zapewniç s∏uchaczowi w∏aÊciwe przygotowanie zawodowe umo˝liwiajàce podj´cie samodzielnej pracy oraz kontynuowanie kszta∏cenia.
2. W swojej pracy Szko∏a kieruje si´ zasadami i wskazaniami zawartymi w:
2.1. Konstytucji Rzeczypospolitej,
2.2. Powszechnej Deklaracji Praw Cz∏owieka,
2.3. Mi´dzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych.
3. Szko∏a stara si´ zapewniç ka˝demu s∏uchaczowi warunki do:
3.1. zdobywania umiej´tnoÊci zawodowych,
3.2. ukszta∏towania poczucia godnoÊci osobistej w oparciu o obiektywnà ocen´ w∏asnych mo˝liwoÊci.
4. Szko∏a realizuje zadania wed∏ug zasad okreÊlonych w art.7 Ustawy ,,O systemie oÊwiaty” z dnia
07.09.1991 r. (Dz.U. 2004 roku nr 256 poz. 2572 z póêniejszymi zmianami) oraz Rozporzàdzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalnoÊci dla potrzeb
rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z dnia 16 grudnia 2004 r. z póêniejszymi zmianami).
III. Osoba prowadzàca Szko∏´
1. Osobà prowadzàcà Szko∏´ jest Krystyna Nowak-Wawszczak, na podstawie wpisu do ewidencji szkó∏
niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa.
2. Osoba prowadzàca Szko∏´ powierza kierowanie jej bie˝àcà dzia∏alnoÊcià Dyrektorowi Szko∏y.
3. W razie nieobecnoÊci Dyrektora Szko∏y jego kompetencje przejmuje osoba prowadzàca Szko∏´ lub inna
osoba wyznaczona przez osob´ prowadzàcà Szko∏´.
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IV. Organy Szko∏y i ich zakres zadaƒ
1. Dyrektor Szko∏y
1.1. Do obowiàzków dyrektora nale˝y:
a) organizowanie adminstracyjnej, finansowej i gospodarczej obs∏ugi Szko∏y,
b) organizowanie pracy dydaktycznej Szko∏y i sprawowanie nadzoru pedagogicznego wewnàtrz Szko∏y,
c) planowanie i realizacja zaj´ç zgodnie z programem nauczania,
d) kierowanie bie˝àcà dzia∏alnoÊcià dydaktycznà Szko∏y oraz reprezentowanie jej na zewnàtrz,
e) realizowanie uchwa∏ Rady Pedagogicznej podj´tych w ramach jej kompetencji,
f) dba∏oÊç o wysoki poziom kszta∏cenia w prowadzonej Szkole,
g) wykonywanie innych zadaƒ wynikajàcych z przepisów szczegó∏owych oraz zaleceƒ pokontrolnych
w∏adz oÊwiatowych.
1.2. Dyrektor sprawuje nadzór merytoryczny nad zatrudnionymi w Szkole nauczycielami oraz pracownikami
administracji i obs∏ugi Szko∏y.
1.3. Dyrektor za zgodà osoby prowadzàcej Szko∏´ zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz pracowników
administracyjnych Szko∏y.
1.4. Dyrektor Szko∏y w wykonywaniu swoich zadaƒ dydaktycznych wspó∏pracuje z Radà Pedagogicznà
i samorzàdem s∏uchaczy, je˝eli taki zostanie przez s∏uchaczy powo∏any.
1.5. Na wniosek i za zgodà osoby prowadzàcej Szko∏´, Dyrektor zmienia lub wprowadza nowe zawody lub
specjalnoÊci kszta∏cenia zawiadamiajàc o tym Kuratorium OÊwiaty w Krakowie oraz Wydzia∏ Edukacji
Urz´du Miasta Krakowa.
1.6. Dyrektor mo˝e skreÊliç s∏uchacza z listy s∏uchaczy szko∏y w przypadku ewidentnego naruszenia przez
s∏uchacza Statutu Szko∏y, Regulaminu s∏uchacza lub niedotrzymania przez s∏uchacza warunków
okreÊlonych w “Umowie o nauk´”.
1.7. W sprawch spornych lub konfliktowych dyrektor Szko∏y mo˝e powo∏aç kompetentny zespó∏ do rozwiàzania konfliktu wewnàtrz Szko∏y w sposób zgodny z obowiàzujàcym prawem i normami spo∏ecznymi.
2. Rada Pedagogiczna
2.1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szko∏y, dzia∏a w zakresie statutowych zadaƒ dotyczàcych
kszta∏cenia:
a) konsultuje organizacj´ pracy szko∏y, plan zaj´ç oraz propozycje dyrektora Szko∏y w sprawie przydzia∏u
nauczycielom sta∏ych zadaƒ i zaj´ç,
b) konsultuje sprawy dotyczàce s∏uchaczy,
c) zg∏asza propozycje w sprawie innowacji lub eksperymentów pedagogicznych,
d) konsultuje organizacj´ doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) podejmuje uchwa∏y w sprawie wyników klasyfikacji s∏uchaczy.
2.2. Cz∏onkami Rady Pedagogicznej sà wszyscy nauczyciele uczàcy w Szkole.
2.3. Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywajà si´ w terminach okreÊlonych w rocznym planie. Poza planem
mogà odbywaç si´ posiedzenia nadzwyczajne zwo∏ywane z inicjatywy dyrektora Szko∏y, osoby
prowadzàcej Szko∏´ lub 1/2 cz∏onków Rady w sytuacjach tego wymagajàcych.
2.4. Przewodniczàcym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Szko∏y, który prowadzi posiedzenia. Zebrania Rady sà protoko∏owane.
2.5. Dyrektor Szko∏y przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej ni˝ dwa razy w ciàgu roku ogólne
wnioski wynikajàce ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacj´ o dzia∏alnoÊci Szko∏y.
2.6. Na posiedzenia mogà byç zapraszane osoby z poza Rady, na wniosek lub za zgodà Rady Pedagogicznej.
GoÊcie Rady majà g∏os doradczy (bez prawa g∏osu w podejmowaniu uchwa∏).
2.7. TreÊç obrad Rady Pedagogicznej obj´ta jest tajemnicà s∏u˝bowà. Za jej nieprzestrzeganie dyrektor mo˝e
w stosunku do nauczyciela zastosowaç kar´ porzàdkowà.
2.8. Rada Pedagogiczna pracuje zgodnie z uprzednio opracowanym i zatwierdzonym przez nià ,,Regulaminem Rady Pedagogicznej”.
2.9. S∏uchacze mogà powo∏aç Samorzàd S∏uchaczy oraz opracowaç Regulamin Samorzàdu S∏uchaczy.
2.10. Ka˝dy z wymienionych pracowników Policealnej Szkoly Poligraficznej Multimedialnej i Projektowania
Reklam ,,Publishing School” ma prawo do swobodnego dzia∏ania i podejmowania decyzji w granicach
swoich kompetencji okreÊlonych “Ustawà o systemie oÊwiaty”.
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V. Organizacja Szko∏y
1. Rok szkolny rozpoczyna si´ dnia 1 wrzeÊnia ka˝dego roku, a koƒczy 31 sierpnia roku nast´pnego. Rok
szkolny dzieli si´ na dwa semestry.
2. Podstawà organizacji Szko∏y jest arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora szko∏y i zatwierdzony
przez osob´ prowadzàcà szko∏´. W arkuszu organizacyjnym zaznacza si´ liczb´ pracowników szko∏y i ich
przydzia∏y zadaƒ w poszczególnych semestrach roku. Na podstwie arkusza organizacyjnego sporzàdzane
sà szczegó∏owe harmonogramy zaj´ç.
3. Organizacj´ sta∏ych zaj´ç szkolnych okreÊlajà: semestralny plan zaj´ç oraz szczegó∏owy harmonogram
zaj´ç, które tworzone sà z uwzgl´dnieniem zasad higieny pracy umys∏owej s∏uchaczy i nauczycieli.
4. S∏uchacze podzieleni sà na klasy. Liczba s∏uchaczy w klasie nie mo˝e przekraczaç 40 osób.
5. Zasadniczà formà pracy Szko∏y sà zaj´cia dydaktyczne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
6. Poszczególne klasy mogà byç dzielone na grupy. List´ przedmiotów, które mogà byç dzielone na grupy
okreÊla dyrektor. W przypadku przedmiotów realizowanych w pracowniach komputerowych iloÊç osób
w grupie nie przekracza 15.
7. Tryb klasyfikowania s∏uchaczy b´dzie realizowany w oparciu o zasady okreÊlone w “Szkolnym
regulaminie oceniania i klasyfikowania”. Nie przewiduje si´ indywidualnego toku nauki.
8. Egzaminy poprawkowe oraz zaj´cia dokszta∏cajàco-wyrównawcze sà dodatkowo p∏atne.
VI. Prawa i obowiàzki nauczycieli i pracowników obs∏ugi Szko∏y
1. Prawa i obowiàzki pracowników Szko∏y okreÊla Kodeks Pracy i Kodeks Cywilny.
2. Szko∏a zatrudnia nauczycieli na umowy o dzie∏o, a pracowników administracji i obs∏ugi w zale˝noÊci
od bie˝àcych potrzeb funkcjonowania Szko∏y na inne rodzaje umów.
3. Nauczyciel realizuje nast´pujàce zadania i obowiàzki:
3.1. odpowiada za ˝ycie, zdrowie i bezpieczeƒstwo s∏uchaczy w trakcie ich przebywania w Szkole,
3.2. odpowiada za prawid∏owy przebieg procesu dydaktycznego,
3.3. wykorzystuje pomoce dydaktyczne, tak˝e przez siebie przygotowane,
3.4. dà˝y do uzyskiwania jak najlepszych wyników nauczania i ukszta∏towania kompetencji s∏uchaczy
przez stosowanie w∏aÊciwych metod prowadzenia zaj´ç,
3.5. odpowiada za prawid∏owe prowadzenie dokumentacji i przebiegu nauczania,
3.6. pomaga rozwijaç predyspozycje, zdolnoÊci i zainteresowania s∏uchaczy,
3.7. mobilizuje s∏uchaczy do osiàgania najlepszych wyników w nauce,
3.8. doskonali swój warsztat pracy i umiej´tnoÊci pedagogiczne, podnosi poziom swojej wiedzy merytorycznej,
3.9. bezstronnie i obiektywnie ocenia poziom i post´p w zdobywaniu przez słuchaczy ich wiedzy i umiej´tnoÊci,
3.10. odpowiada za powierzony mu do pracy sprz´t szkolny.
4. Zatrudnieni w Szkole pracownicy administracji i obsługi sà odpowiedzialni za wykonywanie swojej
pracy zgodnie z powierzonymi im w umowie zadaniami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
VII. Prawa i obowiàzki s∏uchaczy
1. S∏uchaczami Szko∏y sà osoby, które po uzyskaniu pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej,
dokona∏y op∏aty kwoty wpisowej i podpisa∏y “Umow´ o nauk´” na okreÊlony rok szkolny.
2. 1. Do podstawowych obowiàzków s∏uchacza nale˝y:
a) systematyczne i aktywne uczestniczenie w zaj´ciach szkolnych,
b) przestrzeganie zasad kultury wspó∏˝ycia spo∏ecznego w stosunku do kolegów i pracowników Szko∏y,
c) dbanie o w∏asne i cudze bezpieczeƒstwo i zdrowie, lekkomyÊlne naruszanie tego warunku mo˝e byç
przyczynà skreÊlenia z listy s∏uchaczy,
d) dbanie o sprz´t, ∏ad i porzàdek w Szkole (w przypadku zaistnia∏ych zniszczeƒ z winy s∏uchacza
przewiduje si´ kar´ pieni´˝nà rekompensujàcà straty materialne),
e) p∏acenie kwoty wpisowego oraz kwot czesnego w wyznaczonych w “Umowie o nauk´” wysokoÊciach
i terminach.
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2.2. S∏uchacz, który nie wywiàzuje si´ ze swoich zadaƒ statutowych lub systematycznie narusza dyscyplin´
szkolnà, mo˝e byç skreÊlony w ciàgu roku szkolnego z listy s∏uchaczy, co nie zwalnia go z obowiàzku
p∏atnoÊci czesnego za ca∏y okres nauki zgodnie z “Umowa o nauk´” zawartà z osobà prowadzàcà Szko∏´.
3.1. S∏uchacz korzysta z nast´pujàcych uprawnieƒ:
a) ma mo˝liwoÊç uczestniczenia we w∏aÊciwie zorganizowanym procesie
kszta∏cenia i otrzymania Êwiadectwa ukoƒczenia Szko∏y. W przypadku niespe∏nienia przez s∏uchacza
wymagaƒ klasyfikacyjnych nie mo˝e on uzyskaç Êwiadectwa ukoƒczenia Szko∏y lecz jedynie
zaÊwiadczenie o ucz´szczaniu.
b) ma mo˝liwoÊç rozwijania zainteresowaƒ, zdolnoÊci i talentów,
c) jest zaznajamiany z programem nauczania, celami i stawianymi wymaganiami,
d) mo˝e swobodnie wyra˝aç myÊli i przekonania w szczególnoÊci dotyczàce ˝ycia Szko∏y, tak˝e
Êwiatopoglàdowe i religijne, je˝eli nie naruszajà dobra innych s∏uchaczy,
e) jest oceniany sprawiedliwie, jawnie i obiektywnie,
f) ma mo˝liwoÊç wp∏ywania na ˝ycie Szko∏y przez dzia∏alnoÊç samorzàdowà.
3.2. W przypadku skreÊlenia z listy s∏uchaczy, s∏uchacz mo˝e odwo∏aç si´ do osoby prowadzacej Szko∏´ od
decyzji dyrektora Szko∏y skreÊlajàcej go z listy s∏uchaczy. Rozpatrujàc odwo∏anie osoba prowadzaca
Szko∏´ wnikliwie rozpoznaje spraw´, zasi´ga opinii Rady Pedagogicznej i dyrektora.
VIII. Sposób uzyskiwania Êrodków finansowych na dzia∏alnoÊç Szko∏y
1. Szko∏a gromadzi Êrodki na swojà dzia∏alnoÊç z ni˝ej wymienonych êróde∏:
1.1. op∏aty s∏uchaczy za nauk´ (wpisowe, czesne, op∏aty za zaj´cia dodatkowe),
1.2. op∏aty za egzaminy poprawkowe,
1.3 dotacje sponsorów dokonujàcych wp∏at na konto Szko∏y,
1.3. z dzia∏alnoÊci gospodarczej prowadzonej przez Szko∏´ w oparciu o inne przepisy.
IX. Zasady rekrutacji s∏uchaczy
1. Warunkiem przyj´cia do Szko∏y jest ukoƒczenie jednej wymienionych w niniejszym Statucie w cz´
Êci I. pkt. 2 szkó∏ oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej przez dyrektora
Szko∏y lub osob´ przez niego upowa˝nionà.
2. Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu zdiagnozowanie wst´pnych umiej´tnoÊci i predyspozycji Kandydata
do wykonywania jednego z zawodów prowadzonych przez Szko∏´ oraz do podj´cia nauki w Szkole.
3. Na rozmow´ kwalifikacyjnà sk∏ada si´ wywiad z Kandydatem i analiza jego arkusza zg∏oszeniowego.
Dopuszcza si´ te˝ przeprowadzenie testu kontrolnego ze znajomoÊci obs∏ugi komputera na poziomie
umo˝liwiajàcym podj´cie nauki w Szkole.
4. Kandydat zakwalifikowany do podj´cia nauki w Szkole podpisuje z osobà prowadzàca Szko∏´ “Umow´
o nauk´”.
X. Postanowienia koƒcowe
1. Osoba prowadzàca Szko∏´ mo˝e dokonaç zmian statutu.
2. O ka˝dej zmianie statutu osoba prowadzàca Szko∏´ powiadamia Kuratorium OÊwiaty w Krakowie
oraz Wydzia∏ Edukacji Urz´du Miasta Krakowa.
3. Szko∏a u˝ywa piecz´ci zgodnie z odr´bnymi przepisami.
4. Szko∏a przechowuje dokumentacj´ zgodnie z odpowiednimi przepisami.
5. Zasady gospodarowania Êrodkami finansowymi okreÊlajà odr´bne przepisy.
6. Podstawà prawnà niniejszego statutu jest “Ustawa o systemie oÊwiaty”.
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