
STATUT 

z dnia 15 listopada 2012r 

(na podstawie zaleceń wizytacji z dnia 19 października 2012r, poprawiony zgodnie z protokołem 

kontroli doraźnej KZU.5533.142.2011 MF) 

zaktualizowany dnia 06 lutego 2013r (na podstawie zaleceń z dnia 03 stycznia 2013r) 

 

Szkoły Florystycznej Małgorzaty Niskiej 

Placówki Kształcenia Ustawicznego 

 

Uchwalony przez Osobę Prowadzącą 

F.H.U. Danuta Pawłowska z siedzibą w Warszawie 
 

 

PODSTAWA PRAWNA 

§1 

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.  

(tekst jednolity Dz. U. 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 

oraz  

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 1 stycznia 2012r . 

 

OSOBA PROWADZĄCA 

§2 

Osobą prowadzącą Placówkę jest F.H.U. Danuta Pawłowska z siedzibą w Warszawie (01-

304), przy ul. Połczyńskiej 113.  

 

§3 

 

Osobą odpowiedzialną za realizowanie programy kursów, poziom, dobór kadry jest Osoba 

Prowadząca i równocześnie – Dyrektor Placówki.  

 

 

INFORMACJE OGÓLNE 
 

§4 

 

1. Zajęcia ze słuchaczami odbywają się zgodnie z programem  nauczania 

odpowiadającemu właściwemu kursowi. 



2. Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczne. Zajęcia odbywają się w salach 

lekcyjnych przy ul. Połczyńskiej 113 w Warszawie oraz w salach lekcyjnych ul. 

Szobera 1. 

3. Po ukończeniu kursu Słuchacz otrzymuje Zaświadczenie Ukończenia Kursu zgodnie z 

załącznikiem nr 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 11 stycznia 2012r., Dz. U. 

z 2012r., poz. 186) 

 

 

 

CELE, ZADANIA, FORMY REALIZACJI 

 

§5 

 

Celem Placówki jest umożliwienie osobom dorosłym zdobywanie wiedzy i podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych, kształtowanie umiejętności i  uzdolnień praktycznych z zakresu 

florystyki.  

 

§6 

 

Wyżej wymieniona Placówka spełnia następujące zadania: 

 

1. Organizacja nauczania w formach pozaszkolnych, w systemie stacjonarnym oraz 

zaocznym. Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia i doskonalenia 

kwalifikacji zawodowych. 

2. Dbanie o wysoki poziom przekazywanych treści nauczania poprzez staranny dobór 

kadry prowadzącej zajęcia, posiadającej doświadczenie. 

Podstawowe cele nauczania realizowane w Placówce: 

 

1. Przekazanie Słuchaczom wiedzę oraz umiejętności.  

2. Rozwijanie  wyobraźni i wrażliwości plastycznej Słuchaczy poprzez własną aktywność 

twórczą.  

3. Rozwijanie sprawności i umiejętności zawodowych.  

4. Wspieranie  Słuchaczy w rozwoju zawodowym poprzez udział w konkursach, pokazach 

i wystawach.  

 

§7 

 

Kształcenie prowadzone jest w formie kursów dla osób dorosłych z zakresu florystyki, na 

różnych stopniach zaawansowania. 

 

 

 

 

 

 



ORGANY PLACÓWKI I JEJ ZADANIA 

 

§8 

 

1. Organami Placówki są: 

 

a) Dyrektor  

 

1.1 Do zadań Dyrektora należy: 

 

a) ustalanie harmonogramów kursów. 

b) określanie zakresu wiedzy wymaganej dla Słuchaczy na różnych stopniach  

zaawansowania.  

c) zatrudnianie i zwalnianie kadry prowadzącej 

d) kierowanie bieżącą działalnością edukacyjną. 

e) sprawowanie nadzoru służący podnoszeniu jakości szkoleń 

f) organizacja procesu nauczania,  

g) ustanawianie regulaminów Placówki  

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW 

 

§9 

Do praw przysługujących pracownikom należy: 

1. Zgłaszanie uwag co do doboru treści dydaktycznych i rozkładu godzin nauczania, a 

także wprowadzania korekt w realizacji programu nauczania, zgodnie z własnymi 

poglądami oraz uwagami Słuchacza, po akceptacji Dyrektora Palcówki  

2.  Zgłaszanie uwag i wniosków do zmian treści  realizowanego programu nauczania, w 

oparciu o potrzeby zawodowe 

3. Dostęp do materiałów szkoleniowych i warsztatowych  

 

 

Do obowiązków  pracowników  należy: 

1. Prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem, planem  nauczania i ogólnymi zasadami 

dydaktyki dla dorosłych.  

2. Prowadzenie dokumentacji prowadzonych zajęć 

3. Czynne uczestniczenie w poprawie jakości i zakresu nauczania  

4. Dbać o pomoce dydaktyczne i sprzęt wykorzystywany w trakcie zajęć  

5. Dbałość o bezpieczeństwo Słuchaczy na zajęciach teoretycznych i warsztatowych 

6. Poddawanie się okresowym ocenom prowadzonym przez Dyrektora Placówki 

7. Dbanie o podnoszenie i uaktualnianie swoich kwalifikacji  

8. Szanowanie mienia Placówki 

 



PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY 

§10 

Do praw przysługujących Słuchaczom należy: 

1. Prawo do opieki podczas realizacji harmonogramu zajęć  

2. Prawo do dostępu do materiałów rozszerzających wiedzę 

3. Realizacja kursu według programu i harmonogramu nauczania    

4. Rozwiązania umowy o świadczenie usług edukacyjnych  na zasadach w niej 

określonych 

5. Prawo do kierowania wniosków do Dyrektora Placówki 

6. Nadzór pedagogiczny nad Placówką sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. 

Odwołania od decyzji Dyrektora, Słuchacz może składać w terminie 14 dni od jej 

otrzymania do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie.  

Do obowiązków Słuchacza należy: 

1. Uczestnictwo w zajęciach praktycznych i teoretycznych  

2. Regulowanie należności za udział w danej formie kształcenia w wyznaczonych 

terminach i kwotach ustalonych w umowie. 

3. Bieżące pogłębianie wiedzy 

4. Okazywanie szacunku wykładowcom i innym pracownikom Placówki 

5. Zachowanie porządku i estetyki pomieszczeń edukacyjnych 

6. Terminowe wykonywanie wyznaczonych zadań domowych 

7. Dbanie o mienie Placówki 

8. Poddawanie się formom sprawdzenia umiejętności wiedzy (sprawdzianom, 

zaliczeniom, egzaminom końcowym) 

 

Słuchacz może uzyskać upomnienie, naganę, zostać zawieszony w prawach Słuchacza lub 

może być skreślony z listy uczestników kursu z powodu: 

a) uczestnictwa w zajęciach pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających, 

używania lub rozpowszechniania tych środków 

b) fizycznego lub psychicznego znęcania się nad innymi osobami, 

c) popełnienia przestępstw lub wybryków chuligańskich o znamionach przestępstwa lub 

wyraźnym stopniu szkodliwości społecznej 

d) nieusprawiedliwionych obecności na zajęciach w wymiarze 10%  kursu 

e) nieprzystąpienia do prac kontrolnych przewidzianych programem nauczania 

 

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW 

§11 

 

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które złożyły formularz zgłoszeniowy oraz ukończyły 

18 rok życia.  



 

ORGANIZACJA PLACÓWKI 

 

§12 

 

Organizację procesu nauczania w danym roku szkolnym określa plan organizacyjny 

Placówki, opracowany przez Dyrektora.  

 

1. Zajęcia w Placówce prowadzone są w systemie stacjonarnym i zaocznym. 

2. Zajęcia w Placówce prowadzone są w systemie grupowym 

3. Zajęcia trwają w godzinie lekcyjnej - 45 minut, które mogą być łączone w bloki 

lekcyjne.  

4. Zajęcia ze Słuchaczami odbywają się zgodnie z harmonogramem opracowanym przez 

Dyrektora.  

 

§13 

1. Liczba Słuchaczy w grupie wynosi około 20 osób. 

2. Liczebność grup warsztatowych powinna wynosić do 20 osób. 

3. Zajęcia w ramach kursów tematycznych odbywają się według harmonogramu w 

grupach liczących około 20 osób. 

4. Dyrektor placówki za zgodą Osoby Prowadzącej może podjąć decyzję o organizacji 

kształcenia w grupach z inną liczbą Słuchaczy niż określona w pkt. 1, 2 i 3.  

 

 

§14 

 

1. Placówka zapewnia Słuchaczom warunki do nauki poprzez: 

a) Prowadzenie zajęć przez odpowiednią wykfalifikowaną kadrę, 

b) Wyposażenie sal dydaktycznych i pracowni praktycznego wykonywania zawodu, w 

pomoce audiowizualne i materiały dydaktyczne, 

c) Systematyczne ocenianie postępów w nauce, 

 

§15 

Kurs rozpoczyna się w momencie zebrania odpowiedniej liczby chętnych Słuchaczy i 

obejmuje liczbę godzin określoną w programie nauczania. 

§16 

Dyrektor Placówki ma prawo do zmian programu oraz przesunięć przedmiotowych ze 

względów technicznych.  

 

§17 

 



Placówka ma prawo propagowania do promowania zajęć prac wykonanych przez Słuchacza 

na warsztatach, pokazach, kursach oraz prac egzaminacyjnych, z uwzględnieniem praw 

autorskich.   

 

 

SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH 

 

§18 

 

Formy finansowania działalności szkoleniowej: 

1. Opłaty słuchaczy za kursy 

2. Opłaty wynikające z realizacji umów zawieranych przez Dyrektora Placówki z innymi 

podmiotami. 

3. Placówka będzie ubiegała się o środki finansowe z funduszy strukturalnych UE oraz 

dotacje z budżetu Państwa. 

 

 

ZMIANY W STATUCIE 

 

§19 

 

Zmiany w niniejszym statucie dokonuje Osoba Prowadząca.  

 

 

§20 

 

1. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Osobę Prowadzącą i Dyrektora. 

2. W sprawach nieujętych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy: 

a) Ustawy o systemie oświaty oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze. 

b) Regulaminy i Zarządzenia wewnętrzne.  

 

 

ZATWIERDZAM 

Szkoła Florystyczna Małgorzaty Niskiej 

Warszawa, 06 luty 2013 r. 

 


