UCHWAŁA NR XLVIII/977/14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 23 czerwca 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły MedycznoSpołecznej dla Dorosłych w Przemyślu
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.), art. 5 ust. 6, art. 5c pkt 1, art.
58 ust. 1 i 6, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 855, z późn.
zm.),
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
W uchwale nr XLIV/900/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 marca
2014 r. w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych
w Przemyślu, w załączniku nr 2, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) organizuje i odpowiada za przebieg egzaminów przeprowadzanych
w Szkole dla Dorosłych, w tym egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie,”,
2) § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza odbywa się w ramach
oceniania wewnątrzszkolnego.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz
o postępach w tym zakresie,
2) udzielanie słuchaczowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego
rozwoju,
3) motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce,
4) dostarczenie nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce
oraz specjalnych uzdolnieniach słuchacza,
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy
dydaktyczno-wychowawczej.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do
uzyskania poszczególnych semestralnych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

2) ocenianie bieżące i ustalanie semestralnych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych odbywa się według
skali i w formie określonej w § 21 ust. 1,
3) przeprowadzanie egzaminów semestralnych i poprawkowych,
4) ustalanie semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych według skali, o której mowa w § 21 ust.
1.”,
3) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Oceny bieżące, semestralne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach
według następującej skali:
1) stopień celujący – 6,
2) stopień bardzo dobry – 5,
3) stopień dobry – 4,
4) stopień dostateczny – 3,
5) stopień dopuszczający – 2,
6) stopień niedostateczny – 1.”,
4) w § 22:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza kształcącego się
w formie stacjonarnej, który uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia
edukacyjne, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co
najmniej 50% czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć oraz uzyskał
z tych zajęć ocenę pozytywną.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza kształcącego się
w formie zaocznej, który uczęszczał na poszczególne obowiązkowe
konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co
najmniej 50% czasu przeznaczonego na każde z tych konsultacji, oraz uzyskał
z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny uznane za pozytywne
w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.”,
5) w § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Słuchacz może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Szkoły dla Dorosłych, jeżeli
uzna, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak
niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.”,
6) w § 33 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
„1. Słuchacz kończy Szkołę dla Dorosłych, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej,
na którą składają się semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych uzyskane w semestrze programowo najwyższym oraz semestralne
oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja
zakończyła się w semestrach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne
wyższe od oceny niedostatecznej.
2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzany jest zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.

w sprawie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).”,
7) w § 40 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) decydować o ocenie bieżącej i semestralnej,”,
8) w § 47 skreśla się pkt 1.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

