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§1.
1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy, zwany dalej „kursem”, jest jedną z podstawowych form 

działalności dydaktyczno-wychowawczej Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Białymstoku, zwanego dalej „Centrum”. Jest to pozaszkolna forma kształcenia 
ustawicznego, której ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zakresie kwalifikacji, której kurs dotyczy na warunkach i w sposób 
określony w przepisach prawa oświatowego.

2. Organizatorem kursu jest Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. Na każdy 
rok szkolny opracowywany jest plan kształcenia zawierający składowe wymienione 
w przepisach regulujących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

3. W Centrum prowadzone są kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie kwalifikacji 
w zawodach, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

4. Kurs jest uruchamiany w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 słuchaczy. Za zgodą 
organu prowadzącego, kurs może być uruchomiony, gdy liczba słuchaczy jest mniejsza.

5. Zajęcia prowadzone w ramach kursu są bezpłatne.
6. Informację o kursie podaje do wiadomości publicznej dyrektor Centrum na stronie 

internetowej, w zakładce Pozaszkolne Formy Kształcenia.

ROZDZIAŁ 2.
Organizacja kwalifikacyjnego kursu zawodowego

§2.
1. Kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym prowadzone jest według programu 

nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie 
jednej kwalifikacji stanowiącej wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych 
efektów kształcenia, na podstawie programu nauczania zgodnie z odpowiednim 
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstaw programowych 
kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

2. Zajęcia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym odbywają się w systemie zaocznym, 
co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni oraz z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość.

3. Zaliczenie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość nie może odbywać się z wykorzystaniem tych metod i technik.

4. Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez Centrum 
zgodnie z § 15-16 niniejszego regulaminu.

5. Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone w formie zaocznej mogą być organizowane 
w dowolnych terminach w trakcie roku szkolnego.

6. Liczba godzin kształcenia na kursie prowadzonym w formie zaocznej nie może być 
mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin określonej w podstawie programowej 
kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego dla danej kwalifikacji.

7. Przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość organizowane jest szkolenie dla słuchaczy kursu, o którym słuchacze są 
informowani drogą elektroniczną.

ROZDZIAŁ 1.
Informacje ogólne o kwalifikacyjnym kursie zawodowym



8. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem podanym słuchaczom na spotkaniu 
informacyjnym.

9. Zajęcia teoretyczne i praktyczne kursu odbywają się w salach dydaktycznych Centrum oraz 
u pracodawców lub w centrach kształcenia zawodowego.

10. Jedna godzina zajęć w obszarze kształcenia teoretycznego trwa 45 minut. Zajęcia 
w obszarze praktycznym odbywają się w blokach 5 godzinnych.

11. Z harmonogramem zajęć oraz planem zajęć słuchacze zostają zapoznani drogą elektroniczną.

§3.
Prowadzącymi zajęcia są nauczyciele, specjaliści oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu 
posiadający odpowiednie kwalifikacje zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

§4.
Dyrektor Centrum wyznacza opiekuna kursu. Do jego obowiązków należy:

1) założenie dziennika zajęć oraz dokonywanie należnych do niego wpisów;
2) przygotowywanie zestawień statystycznych na potrzeby Centrum i innych instytucji;

3) zapoznanie słuchaczy z przepisami ppoż. i bhp obowiązującymi na terenie Centrum;

4) zapoznanie słuchaczy z wymaganiami edukacyjnymi oraz zasadami zaliczenia kursu;

5) wnioskowanie do dyrektora Centrum o przyznanie nagród, które zostały określone w § 12 
ust. 2 pkt 2-5 niniejszego regulaminu;

6) wnioskowanie do dyrektora Centrum o zastosowanie kar, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 2, 
4 i 5 niniejszego regulaminu;

7) bieżące rozwiązywanie problemów organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych;

8) składanie sprawozdań na zebraniach rady pedagogicznej o przebiegu kształcenia (w tym 
o zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie).

§5.
Dyrektor Centrum informuje okręgową komisję egzaminacyjną o rozpoczęciu kształcenia na 
kwalifikacyjnym kursie zawodowym w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia tego kształcenia. 
Informacja zawiera:

1) oznaczenie podmiotu prowadzącego kurs;
2) nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, 

oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształcenia 
w zawodach, w zakresie której jest prowadzone kształcenie;

3) termin rozpoczęcia i zakończenia kursu;
4) wykaz słuchaczy kursu, zawierający imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer 

PESEL słuchacza, a w przypadku słuchacza, który nie posiada numeru PESEL -  numer 
dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

ROZDZIAŁ 3.
Praktyka zawodowa i zwolnienia z zajęć edukacyjnych

§6.
1. W przypadku, gdy kurs kształci w zawodzie, w którym wymagana jest praktyka zawodowa, 

słuchacze są zobowiązani odbyć praktykę w wymiarze określonym w podstawie programowej 
w czasie trwania kształcenia na kursie.



2. Miejsce odbywania praktyki wybierają słuchacze, kierując się profilem i zakresem działalności 
pracodawcy oraz programem praktyki zawodowej.

3. Programy praktyk oraz terminy ich realizacji umieszczane są na platformie e- leamingowej 
Centrum.

4. Podstawą odbywania praktyki zawodowej jest umowa o praktykę zawodową, zawierana 
pomiędzy Centrum a przyjmującym słuchaczy kursu na praktykę. Umowy o praktykę zawodową 
podpisuje dyrektor Centrum.

5. Centrum, w ramach współpracy z pracodawcami, może zawierać zbiorcze umowy o praktykę 
zawodową dla słuchaczy kursu.

6. Miejsce odbywania praktyki słuchacze kursu mogą zorganizować samodzielnie.

7. Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje kierownik szkolenia kursowego, na podstawie karty 
oceny uczestnika kursu wystawionej przez opiekuna praktyki.

§7.
Dyrektor Centrum zwalnia uczestnika kursu z obowiązku odbycia praktyki zawodowej na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia 
ustawicznego w formach pozaszkolnych, zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas realizacji 
praktyk zawodowych w Centrum określonymi w Regulaminie praktycznej nauki zawodu w Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.

§8.
1. Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym posiadająca:

1) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny;

2) świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania tytułu mistrza lub inny 
równorzędny;

3) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski;

4) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;
5) świadectwo ukończenia liceum profilowanego;

6) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie;

7) zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego;

8) zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych

- jest zwalniana, na swój wniosek, z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub 
efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia, o ile sposób 
organizacji kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym umożliwia takie zwolnienie.

2. Słuchacz kursu może być zwolniony, na swój wniosek, z zajęć dotyczących odpowiednio treści 
kształcenia lub efektów kształcenia także w przypadku gdy realizuje je równolegle na innym 
kursie w Centrum z tego samego obszaru programowego.

3. Wniosek o zwolnienie {Załącznik nr 1), o którym mowa w ust. 1 i 2 składa się 
w sekretariacie Centrum przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych lub w szczególnych 
przypadkach, w terminie późniejszym za zgodą dyrektora Centrum.

4. Decyzję o zwolnieniu z zajęć podejmuje dyrektor Centrum na podstawie przedstawionego przez 
słuchacza kursu dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia wymienionego w ust. 1.

5. W przypadku zwolnienia słuchacza kursu w całości z realizacji danych zajęć w dokumentacji 
przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.



§9.
1. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają zaświadczenie 

lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej 
nauki zawodu.

2. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe przyjmuje się osoby:

1) pełnoletnie;

2) niepełnoletnie, które ukończyły gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową przed 18 
rokiem życia oraz

a) mają opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną 
uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole 
ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej dla młodzieży albo uniemożliwiającą lub znacznie 
utrudniającą realizowanie, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego 
młodocianych i ich wynagradzania, przygotowania zawodowego u pracodawcy lub

b) przebywają w zakładzie karnym, areszcie śledczym, zakładzie poprawczym lub 
schronisku dla nieletnich.

3. Szczegółowe zasady rekrutacji na kurs określa Regulamin Rekrutacji Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Białymstoku.

4. W przypadku kursu realizowanego na zlecenie lub przy współpracy z pracodawcą/ami mogą 
wystąpić dodatkowe kryteria przyjęcia na dany kurs.

5. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje, powołana przez dyrektora Centrum, komisja rekrutacyjna.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu przy niewystarczającej liczbie słuchaczy.

ROZDZIAŁ 4.
Zasady rekrutacji na kwalifikacyjny kurs zawodowy

ROZDZIAŁ 5.
Prawa i obowiązki słuchacza kursu

§ 10.
Słuchacz kursu ma prawo do:

1) uzyskania informacji dotyczącej organizacji kursu oraz postępów w nauce;

2) zdobywania wiedzy, umiejętności i właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;

3) korzystania z pomieszczeń placówki, wyposażenia, środków dydaktycznych 
i księgozbioru biblioteki;

4) korzystania z dodatkowych konsultacji;

5) do ponownego przystąpienia do zaliczenia, w uzasadnionych przypadkach za zgodą 
organizatora kursu i prowadzącego zajęcia;

6) procesu kształcenia zorganizowanego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
7) efektywnego uczestniczenia w procesie dydaktycznym celem zdobycia rzetelnej wiedzy oraz 

rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów;

8) odbycia szkolenia przed rozpoczęciem zajęć z zasad korzystania z metod i technik szkolenia 
na odległość w przypadku prowadzenia zajęć z ich wykorzystaniem;

9) dostępu do oprogramowania, które umożliwia synchroniczną i asynchroniczną interakcję 
między słuchaczami a osobami prowadzącymi zajęcia;



10) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań w szczególności dotyczących 
funkcjonowania Centrum, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza to 
dobra innych osób;

11) poszanowania jego godności osobistej przez wszystkich członków społeczności Centrum;

12) poinformowania go przez nauczycieli i opiekuna kursu na tydzień przed zakończeniem kursu
0 ilości zdobytych punktów z poszczególnych zajęć edukacyjnych przewidywanych 
w ramach zaliczenia kursu;

13) przedstawiania opiekunowi i innym pracownikom Centrum swoich osobistych problemów 
oraz problemów grupy celem uzyskania pomocy;

14) warunków pobytu w placówce zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszystkimi 
formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania jego godności;

15) pomocy w przypadku trudności w nauce;

16) uczestniczenia w zajęciach innych grup za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.

§ 11-

1. Słuchacze kursu zobowiązani są znać i przestrzegać postanowienia Regulaminu organizacji 
i realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych Centrum, a w szczególności:

1) systematycznie uczestniczyć w zajęciach przewidzianych programem kursu w wymiarze co 
najmniej 50% czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne (konsultacje);

2) dbać o dobre imię placówki;
3) odnosić się z szacunkiem do prowadzących zajęcia oraz innych pracowników placówki;

4) szanować godność, poglądy i przekonania innych;
5) zachować się w każdej sytuacji w sposób godny, przestrzegając ogólnospołecznych zasad 

zachowania;
6) dbać o zdrowie i życie swoje i innych oraz higienę osobistą i estetyczny wygląd;

7) przestrzegać obowiązujących w pracowniach przepisów bhp i ppoż.;

8) dbać o ład i porządek oraz mienie placówki, własne oraz innych;

9) zaliczyć w terminie wszystkie wymagane aktywności na platformie e-leamingowej oraz 
zaliczenia, które są warunkiem ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego;

10) powiadomić organizatora kursu o zmianie adresu i innych wcześniej podanych danych 
osobowych;

11) zaopatrzyć się w podstawowe narzędzia i materiały, o których organizator kursu informuje na 
spotkaniu organizacyjnym rozpoczynającym kurs (narzędzia oraz materiały niezbędne do 
realizacji programu);

12) przestrzegać zakazu używania telefonów komórkowych w trakcie zajęć, konsultacji
1 zaliczeń.

2. Za zniszczenia i szkody wyrządzone na terenie placówki i w innych podmiotach kształcenia 
praktycznego odpowiadają słuchacze.

3. Zajęć nie wolno filmować, fotografować ani nagrywać bez zgody organizatora kursu 
i prowadzącego zajęcia.

4. Na teren Centrum nie wolno wnosić niebezpiecznych narzędzi i substancji, narzędzi obrony 
osobistej i przedmiotów mogących spowodować zagrożenie zdrowia, życia i bezpieczeństwa 
swojego i innych.



§12.
1. Słuchacza kursu nagradza się za:

1) szczególne osiągnięcia w nauce;

2) wzorową postawę i frekwencję;

3) zaangażowanie twórcze, rozwiązania racjonalizatorskie;

4) prowadzenie różnorodnej działalności w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

2. Rodzaje nagród dla słuchacza kursu:

1) pochwała nauczyciela -  opiekuna kursu wobec grupy słuchaczy;

2) pochwała dyrektora Centrum wobec grupy słuchaczy;

3) wyróżnienie w formie dyplomu;

4) wyróżnienie w formie listu gratulacyjnego;

5) nagrody rzeczowe.

3. Nagrody określone w ust. 2 pkt 2-5 przyznaje dyrektor Centrum na wniosek opiekuna kursu.

§ 13.

1. Kary udzielane są słuchaczom kursu za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu 
w szczególności za:
1) opuszczanie zajęć;

2) brak poszanowania mienia Centrum;

3) drastyczne naruszenie zasad postępowania odbiegającego od norm przyjętych 
w społeczeństwie;

4) naganny stosunek do nauczycieli i pracowników Centrum oraz innych słuchaczy;

5) szczególne przewinienia dyscyplinarne (przybycie pod wpływem alkoholu lub środków 
odurzających, kradzieże, wybryki chuligańskie oraz inne czyny powszechnie uznane za 
naganne).

2. Rodzaje kar:

1) ustne upomnienie opiekuna kursu;

2) ustne upomnienie dyrektora Centrum;
3) pisemna nagana opiekuna kursu;

4) pisemna nagana dyrektora Centrum;
5) skreślenie z listy słuchaczy kursu.

3. Kary określone w ust. 2 pkt 2, 4 i 5 udzielane są przez dyrektora Centrum na wniosek opiekuna 
kursu lub kierownika Pracowni Pozaszkolnych Form Kształcenia.

4. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej słuchacza.

§ 14.

Uczestnik kursu może zostać skreślony z listy słuchaczy w przypadku, gdy:
1) w formie ustnej lub pisemnej zrezygnował z uczestnictwa w kursie lub;

2) opuścił co najmniej 50% czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne (konsultacje), lub;
3) swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu własnemu lub innych osób, lub;

4) bierze udział w rozprowadzaniu narkotyków lub innych środków odurzających, lub;



5) stosuje wobec innych przemoc fizyczną lub psychiczną, lub;

6) spożywa na terenie Centrum alkohol lub używa na terenie Centrum środków odurzających albo 
przebywa na terenie Centrum pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, lub;

7) ordynarnie, agresywnie zachowuje się wobec nauczycieli, pracowników Centrum lub innych osób 
przebywających na terenie Centrum, lub;

8) dokonał kradzieży lub pobicia na terenie Centrum, lub;

9) fałszuje dokumentację Centrum, lub;

10) rażąco naruszył przepisy bhp i ppoż.

ROZDZIAŁ 6. Warunki ukończenia kursu 

§ 15.

1. Warunkiem ukończenia kursu jest:

1) zaliczenie praktyk, jeśli obowiązują w danej kwalifikacji;
2) zaliczenie wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych poprzez uzyskanie wymaganej do 

zaliczenia liczby punktów z poszczególnych zajęć;

a) maksymalna liczba punktów, jakie można uzyskać w kursie, wynosi 90 pkt,

b) minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania zaliczenia kursu wynosi 70 pkt.,

c) zaliczenie wszystkich obowiązujących aktywności na platformie e-leamingowej.

2. Zaliczenie zajęć edukacyjnych może odbyć w formie pisemnej i praktycznej.

§ 16.

1. Ustala się następującą skalę punktową oraz formy zaliczenia programu nauczania kursu:

1) Efekty wspólne dla wszystkich zawodów -  zaliczenie w formie testu:

a) bezpieczeństwo i higiena pracy -  5 punktów,

b) język obcy ukierunkowany zawodowo -  5 punktów;

2) Efekty kształcenia właściwe dla danej kwalifikacji -  zaliczenie w formie pisemnej 
i praktycznej -  80 punktów.

2. Na kursie nie ocenia się zachowania.

§ 17.

Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do zaliczenia w wyznaczonym 
terminie, może przystąpić ponownie do zaliczenia w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez 
organizatora kursu w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym.

§ 18.

1. Słuchacz, który ukończył kurs Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku otrzymuje 
zaświadczenie o ukończeniu kursu, które podlega rejestracji.

2. Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane jest na podstawie rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

3. Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane jest słuchaczowi po zrealizowaniu przez niego 
wszystkich przewidzianych zobowiązań wobec organizatora.



ROZDZIAŁ 7.
Warunki bezpieczeństwa słuchaczy

§19.
1. Słuchacz kwalifikacyjnych kursów zawodowych w czasie zajęć obowiązkowych 

i dodatkowych przewidzianych w rozkładzie zajęć, pozostaje pod opieką nauczyciela 
prowadzącego zajęcia.

2. Szczegółowe zasady bezpiecznego odbywania zajęć edukacyjnych w Centrum zawarte są 
w regulaminach określających zasady bezpieczeństwa i higieny pracy warsztatów, laboratorium, 
pracowni, instrukcjach bezpiecznej obsługi urządzeń technicznych, w procedurze bezpieczeństwa 
i higieny pracy Centrum oraz instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego wydanych na podstawie 
odrębnych przepisów.

ROZDZIAŁ 8.
Zakres obowiązków prowadzących zajęcia

§ 20.

1. Do obowiązków nauczyciela/specjalisty realizującego kształcenie na odległość na 
kwalifikacyjnych kursach zawodowych należy:

1) współpraca z nauczycielem kształcenia praktycznego, o którym mowa w ust. 3, w celu 
zapewnienia spójności realizowania efektów kształcenia;

2) zamieszczanie materiałów na platformie e-leamingowej przed zajęciami praktycznymi 
z tygodniowym wyprzedzeniem;

3) na bieżąco monitorowanie pracy słuchaczy kursu w zakresie rozwiązywania testów i zadań 
oraz informowanie uczestników kursu o ich postępach i trudnościach w nauce;

4) na bieżąco wpisywanie do dziennika zajęć tematyki zrealizowanych zajęć edukacyjnych 
według wzoru zawartego w Załączniku nr 2;

5) informowanie opiekuna kursu o aktywności słuchacza kursu na platformie 
e-leamingowej;

6) przeprowadzenie zaliczenia zajęć edukacyjnych w ustalonej formie i w terminie 
wyznaczonym przez kierownika szkolenia kursowego;

7) informowanie słuchacza kursu o wynikach zaliczenia zajęć edukacyjnych na platformie e- 
eamingowej.

2. Nauczyciel/specjalista kształcenia na odległość w ciągu 7 dni od zakończenia zajęć 
edukacyjnych:

1) przekazuje kierownikowi szkolenia kursowego:

a) protokół z zaliczenia zajęć edukacyjnych,

b) prace zaliczeniowe słuchaczy kursu,

c) wykaz słuchaczy kursu, którzy wykonali wszystkie umieszczone na platformie e- 
leamingowej testy i zadania;

2) wpisuje do dziennika zajęć edukacyjnych informację o:

a) zaliczeniu poszczególnych zajęć edukacyjnych (wpisanie -  słowa „zal.”),
b) liczbie punktów uzyskanych z zaliczenia zajęć edukacyjnych przez poszczególnych 

słuchaczy kursu;



3) przekazuje uzupełniony dziennik zajęć edukacyjnych osobiście kierownikowi szkolenia 
kursowego.

3. Do obowiązków nauczyciela/specjalisty realizującego kształcenie praktyczne na 
kwalifikacyjnych kursach zawodowych należy:
1) współpraca z nauczycielem kształcenia na odległość, o którym mowa w ust. 1 i 2, w celu 

zapewnienia spójności realizowania efektów kształcenia;
2) bieżące wpisywanie do dziennika zajęć tematyki zrealizowanych zajęć edukacyjnych według 

wzoru zawartego w Załączniku nr 2\
3) sprawdzanie na każdych zajęciach edukacyjnych obecności słuchaczy kursu, odnotowanie 

w dzienniku (wpisanie znaku
4) przeprowadzenie zaliczenia zajęć edukacyjnych w ustalonej formie i w terminie 

wyznaczonym przez kierownika szkolenia kursowego;

5) informowanie słuchacza kursu o wynikach zaliczenia zajęć edukacyjnych.

4. Nauczyciel/specjalista kształcenia praktycznego na kwalifikacyjnych kursach zawodowych 
w ciągu 7 dni od zakończenia zajęć edukacyjnych:
1) przekazuje kierownikowi szkolenia kursowego:

a) protokół z zaliczenia zajęć praktycznych,

b) prace zaliczeniowe słuchaczy kursu;
2) wpisuje do dziennika zajęć informację o liczbie punktów uzyskanych z zaliczenia zajęć 

edukacyjnych przez poszczególnych słuchaczy kursu;

3) przekazuje osobiście uzupełniony dziennik zajęć edukacyjnych kierownikowi szkolenia 
kursowego.

§ 21.

Prowadzący zajęcia:
1) decyduje w sprawie metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych w nauczaniu 

swojego przedmiotu;
2) zapewnia podstawowe warunki do realizacji zadań dydaktycznych oraz koordynuje 

wyposażenie jego stanowiska pracy w środki dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację 
zajęć;

3) opracowuje tematykę zajęć i w pełni ją realizuje;

4) odpowiada za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;
5) decyduje o liczbie punktów przyznanych słuchaczowi w ramach zaliczeń z nauczanego 

przedmiotu;
6) obiektywnie i rzetelnie ocenia słuchaczy oraz ich sprawiedliwie traktuje;
7) ma obowiązek uczestniczenia w zebraniach rady pedagogicznej i wykonywania jej uchwał;

8) zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zebrań rady pedagogicznej;
9) wypełnia dokumentację kursową: dziennik zajęć, protokoły zaliczeń;
10) sprawdza obecność słuchaczy na zajęciach;

11) jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo słuchaczy w czasie zajęć;
12) jest odpowiedzialny za doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu 

wiedzy merytorycznej;



13) jest odpowiedzialny za wykonanie dodatkowych czynności powierzonych przez dyrektora 
Centrum;

14) jest członkiem Zespołu Przedmiotów Zawodowych.

ROZDZIAŁ 9.
Dokumentacja przebiegu kształcenia

§ 22.

1. Dokumentacja kwalifikacyjnego kursu zawodowego obejmuje:

1) program nauczania;
2) dziennik zajęć;

3) wniosek o zwolnienie z obowiązku odbycia praktyki zawodowej;

4) wniosek o zwolnienie z zajęć lub efektów kształcenia w ramach kwalifikacyjnego kursu 
zawodowego {Załącznik nr 1);

5) protokół z przeprowadzonego zaliczenia {Załącznik nr 3);
6) ewidencję wydanych zaświadczeń o ukończeniu kursu.

2. Przebieg kursu dokumentowany j est w:
1) dziennikach zajęć;

2) protokołach zaliczeń.

3. Do dziennika zajęć wpisuje się:

1) imiona i nazwiska słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
2) liczbę godzin zajęć;

3) tematy zajęć.

4. W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność słuchaczy oraz informacje dotyczące zwolnień 
praktyk zawodowych oraz z poszczególnych zajęć lub efektów kształcenia zgodnie z zapisami 
zawartymi w § 7 i 8 regulaminu.

5. Osobom zwolnionym z zajęć lub efektów kształcenia w ramach kwalifikacyjnego kursu 
zawodowego w rubryce „wykaz obecności słuchaczy” oraz „zaliczenie” w dzienniku zajęć 
wpisujemy treść „zwolniony/zwolniona”. Osoby zwolnione zdejmuje się ze stanu liczbowego 
grupy. W zestawieniu zbiorczym uzyskanych punktów z poszczególnych zajęć edukacyjnych 
osobom zwolnionym wpisuje się maksymalną liczbę możliwych do zdobycia punktów.

6. Ewidencja wydanych zaświadczeń, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL osoby, której wydano 
zaświadczenie, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL -  numer dokumentu 
potwierdzającego jej tożsamość;

2) datę wydania zaświadczenia;
3) numer zaświadczenia;
4) potwierdzenie odbioru zaświadczenia.



ROZDZIAŁ 10. 
Postanowienia końcowe

§23.
1. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie z danej kwalifikacji, składającego się z części pisemnej i części praktycznej.

2. Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy (lub uczęszcza na kurs), zamierzająca 
przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, składa pisemną deklarację 
dotyczącą przystąpienia do tego egzaminu wraz z zaświadczeniem o ukończeniu kursu.

3. Deklarację, o której mowa w ust. 2 należy złożyć nie później niż na 4 miesiące przed datą 
rozpoczęcia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zgodnie ze wskazaniami 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z danej kwalifikacji (z danego kursu) 
przeprowadzany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie może otrzymać osoba, które złoży egzaminy 
potwierdzające wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie oraz posiada odpowiedni dla zawodu 
poziom wykształcenia ogólnego.

Niniejszy regulamin został wprowadzony w życie Zarządzeniem Dyrektora Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Białymstoku z dnia 22 czerwca 2018 r. i obowiązuje od 1 lipca 2018 r., ze 
zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego 
im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku z dnia 9 września 2020 r.

§24.

§25.

§26.
Centrum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§27.
Regulamin obowiązuje uczestnika kursu z chwilą jego rozpoczęcia.

§28.

(piec; t _ itrum)



Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacji i realizacji
kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Centrum Kształcenia

Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku

Białystok, dnia

imię i nazwisko

nazwa kwalifikacji

telefon

nazwisko opiekuna kursu

Dyrektor

Centrum Kształcenia Ustawicznego 
im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku

WNIOSEK

Zwracam się z prośbą o zwolnienie z zajęć lub efektów kształcenia 
w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego -  kwalifikacja...........................

oznaczenie kwalifikacji

Uzasadnienie wniosku:

W przypadku kursu: R.16, R.26, R.22* - dołączam oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy**.

(czytelny podpis słuchacza)

* niepotrzebne skreślić
** skreślić jeżeli nie dotyczy



Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym posiadająca:
□  dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny,
□  świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania tytułu mistrza lub inny 

równorzędny,
□  świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski,
□  świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
□  świadectwo ukończenia liceum profilowanego,
□  świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie,
□  zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego,
□  zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych

Decyzja Dyrektora CKU:
Wyrażam zgodę na zwolnienie z poniższych zajęć/efektów kształcenia zrealizowanych 
w dotychczasowym procesie kształcenia:

nazwa zajęć edukacyjnych/efektów kształcenia

Nie wyrażam zgody na zwolnienie z poniższych zajęć/efektów kształcenia zrealizowanych 
w dotychczasowym procesie kształcenia:

nazwa zajęć edukacyjnych/efektów kształcenia

data podpis i pieczęć dyrektora Centrum



PROTOKÓŁ ZALICZENIA

Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacji i realizacji
kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Centrum Kształcenia

Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku

oznaczenie i nazwa kwalifikacji zawodowej

Organizator kursu: Centrum Kształcenia Ustawicznego im. H. Sienkiewicza w Białymstoku
Przedmiot:

Data zaliczenia pisemnego 

Data zaliczenia praktycznego 

Imię i nazwisko nauczyciela

Lp. Nazwisko i imię słuchacza
Ilość punktów Łączna ilość 

punktówzaliczenie 
w formie pisemnej

zaliczenie w formie 
praktycznej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

podpis dyrektora Centrum podpis nauczyciela

PROTOKÓŁ ZAKOŃCZONO NA POZYCJI NR



Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacji i realizacji
kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Centrum Kształcenia

Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku

Białystok, dnia

imię i nazwisko

nazwa kwalifikacji

telefon

nazwisko opiekuna kursu

Dyrektor

Centrum Kształcenia Ustawicznego 
im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku

WNIOSEK

Zwracam się z prośbą o zwolnienie z zajęć lub efektów kształcenia 
w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego -  kwalifikacja...........................

oznaczenie kwalifikacji

Uzasadnienie wniosku:

W przypadku kursu: ROL.04, ROL.05, ROL.IO, OGR.03, OGR.04* - dołączam oświadczenie o 
posiadaniu prawa jazdy**.

(czytelny podpis słuchacza]

* niepotrzebne skreślić
** skreślić jeżeli nie dotyczy


