USKI Polska Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego

STATUT SZKOŁY
Wykładnia prawna: ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity
z 1996 r. Dz. U. Nr 67 z póź. zm.)
Postanowienia Ogólne
Nazwa placówki
§1
Założycielem i osobą prowadzącą placówkę jest „USKI Polska Uniwersytecka Szkoła Kształcenia
Indywidualnego Spółka z o.o.” z siedzibą w Krakowie. Placówka posiada nazwę „Placówka
Kształcenia Indywidualnego” i mieści się w Krakowie, ul. Ładna 2.
Typ placówki
§2
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego na Odległość pod nazwą USKI Polska
Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego Sp. z o.o.
Cele i zadania placówki
§3
Celem placówki jest prowadzenie kursów językowych, menadżerskich, błyskawicznego czytania,
technik skutecznej nauki oraz działalność wspomagająca edukację.
§4
Wyżej wymieniona placówka będzie spełniać następujące zadania:
- organizacja nauczania w pozaszkolnych formach korespondencyjnych, e-learningowych lub
stacjonarnych w dziedzinie przekazywania wiedzy i rozwijania umiejętności praktycznych
w wyżej wymienionych dziedzinach na różnych poziomach,
- zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji
zawodowych,
- wdrażanie do wymienionych dziedzin kształcenia nowoczesnych metod i technik
audiowizualnych,
- nauka języków obcych.
§5
Placówka prowadzi zapisy w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. O przyjęciu decyduje
kolejność zgłoszeń.
Organizacja kształcenia
§6
Kształcenie odbywa się w systemie warsztatowym, korespondencyjnym lub e-learningowym
w rocznym lub dwuletnim cyklu.
§7
Podstawą struktury organizacyjnej placówki jest uczestnik lub grupa dydaktyczna. Realizuje ona
określony w czasie program nauczania. Grupę stanowi określona liczba osób, których rekrutacja
prowadzona jest według kryteriów tematu kursu i poziomu umiejętności. Grupa powstaje na
podstawie zgłoszeń podczas trwania naboru. Uczestnictwo lub ukończenie upoważnia do wydania
przez kierownictwo placówki określonego przepisami zaświadczenia zarejestrowanego
w przeznaczonym do tego rejestrze wydanych zaświadczeń.
Zadania i kompetencje osoby prowadzącej
§8
Prowadzenie rozliczeń finansowych Placówki należy do obowiązków Właściciela lub powołanych
przez niego osób.
§9
Zatrudnianie dyrektora, nauczycieli oraz pracowników obsługi.
Organy placówki i ich kompetencje
§10
Organami placówki są:
- Dyrektor do Spraw Dydaktycznych,
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Powołani przez niego zastępcy,
Rada pedagogiczna – powoływana wspólnie przez Właściciela i Dyrektora do Spraw
Dydaktycznych.
§11

Do zadań Dyrektora do Spraw Dydaktycznych należy:
- organizowanie pracy placówki od strony merytorycznej i dydaktycznej,
- nadzór nad procesem rekrutacji słuchaczy,
- organizacja procesu dydaktycznego prowadzonych przez placówkę kursów i szkoleń,
- zatrudnianie kadry pracowniczej oraz innych pracowników związanych z prowadzeniem
procesu dydaktycznego,
- powoływanie zastępców lub pełnomocników i przekazywanie im wyżej wymienionych spraw
w zależności od kompetencji.
§12
Do zadań Rady Pedagogicznej należy:
- nadzór nad przebiegiem prowadzonego przez placówkę procesu dydaktycznego.
- podejmowanie uchwał w sprawie skreśleń z listy słuchaczy.
Prawa i obowiązki słuchaczy
§13
Do praw przysługujących uczestnikom należy:
- wnoszenie istotnych uwag dotyczących treści materiałów dydaktycznych,
- wnioskowanie o uzasadnione zmiany toku nauczania,
- egzekwowanie pełnej realizacji oferty przedstawionej przez Placówkę.
§14
Obowiązki uczestników:
- uczestnictwo zgodnie z przygotowanym przez organizatora materiałami dydaktycznymi
i testami sprawdzającymi,
- stosowanie się do regulaminu obowiązującego w Placówce.
§15
Skreślenie z listy uczestników następuje za złamanie obowiązków uczestnika lub po zakończeniu
opieki dydaktycznej przewidzianej na danym kursie.
Prawa i obowiązki pracowników
§16
Prawa i obowiązki pracowników Placówki określają zawierane odrębne umowy o pracę, umowyzlecenia, umowy o dzieło, umowy o współpracę, regulamin pracy Placówki oraz Kodeks Pracy
i Kodeks Cywilny.
Źródła finansowania
§17
Środki finansowe na prowadzenie działalności Placówki uzyskiwane są z opłat wnoszonych przez
uczestników za materiały dydaktyczne i testy egzaminacyjne lub wynikają z realizacji umów
zawieranych przez Właściciela Placówki z innymi podmiotami.
Postanowienia końcowe
§18
Dokonywanie zmian i uzupełnień w statucie należy do osoby prowadzącej placówkę.
§19
Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem reguluje Kodeks Pracy i Kodeks Cywilny.

Kraków 27 lutego 2018 roku.

Prezes Zarządu
Mateusz Równiak
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