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S T A T U T 

Medyczno-Społecznego Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Jaśle 
 

 

Rozdział 1 

Przepisy wstępne 

 

§ 1. 

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle, zwane 

dalej „Centrum" jest zespołem szkół w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

Oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm.). 

 

§ 2. 

1. W skład Centrum wchodzi: 

1) Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle; 

2) Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w Jaśle; 

3) Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jaśle. 

2. Siedzibą Centrum jest Jasło, ul. Tadeusza Sroczyńskiego 2. 

3. Organem prowadzącym Centrum jest Samorząd Województwa Podkarpackiego, 

z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4. 

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Centrum jest Podkarpacki Kurator 

Oświaty. 

5. Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa o: 

1) słuchaczach – należy przez to rozumieć uczniów i słuchaczy Medyczno-Społecznego 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle; 

2) Nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli Medyczno-Społecznego Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle; 

3) Centrum – należy przez to rozumieć Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle. 

 

 
§ 3. 

1. Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle kształci w zawodach: 

1) asystentka stomatologiczna; 

2) higienistka stomatologiczna; 

3) opiekunka dziecięca; 

4) technik elektroradiolog; 

5) technik farmaceutyczny; 

6) technik masażysta; 

7) technik usług kosmetycznych; 

8) terapeuta zajęciowy; 

9) technik sterylizacji medycznej; 

10) protetyk słuchu. 



2. Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w Jaśle kształci: 

1) w formie stacjonarnej w zawodzie: Asystentka stomatologiczna, 

2) w formie zaocznej w zawodach: 

a) opiekun medyczny; 

b) asystent osoby niepełnosprawnej; 

c) opiekun w domu pomocy społecznej; 

d) opiekun osoby starszej; 

e) opiekunka środowiskowa; 

f) technik usług kosmetycznych; 

g) protetyk słuchu. 

3) może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie zawodów,  

w których kształci. 
 

3. Kształcenie ustawiczne może być prowadzone jako stacjonarne lub zaoczne,  

a także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 

4. Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzi kształcenie w formach 

pozaszkolnych, w tym dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej, tj.: 

1) kwalifikacyjny kurs zawodowy; 

2) kurs umiejętności zawodowych; 

3) kurs kompetencji ogólnych; 

4) kurs, inny niż wymienione w pkt 1-3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie 

wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 

 

5. Warunki, organizację i tryb prowadzenia kształcenia ustawicznego w formach 

pozaszkolnych regulują odrębne przepisy. 

 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania Centrum 

§ 4. 

1.  Do celów i zadań Centrum należy w szczególności: 

1) Realizacja celów i zadań określonych w Ustawie – Prawo Oświatowe, przepisach 

wykonawczych wydawanych na jej podstawie oraz w statutach: Medycznej Szkoły 

Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle, Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej 

dla Dorosłych w Jaśle oraz Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w 

Jaśle;” 

2) Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie młodzieży i osób dorosłych; 

3) Umożliwienie zdobywania wiedzy ogólnej i zawodowej w określonych zawodach; 

4) Realizowanie zadań związanych z przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych zgodnie z 

odrębnymi przepisami; 

5) Kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi pożądanych cech osobowości, 

 

2. Powyższe cele i zadania Centrum realizuje poprzez: 

1)  Prowadzenie Medycznej Szkoły Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle, 

Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Jaśle oraz Podkarpackiego 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jaśle; 

2)  Organizowanie egzaminów zawodowych z kwalifikacji; 

3)  Aktywny udział w życiu lokalnym poprzez uczestniczenie i współorganizowanie 

imprez o charakterze kulturalno-naukowym; 

4)  Nieustanne podnoszenie kwalifikacji przez pracowników Centrum;  



5)  Doskonalenie metod pracy dydaktyczno-wychowawczych w zakresie kształcenia 

młodzieży dorosłych; 

6)  Współpraca z urzędami pracy i zakładami pracy w zakresie rekwalifikacji kadr; 

7)  (Uchylony); 

8)  (Uchylony); 

9)  (Uchylony); 

10) (Uchylony) 

11) (Uchylony); 

12) (Uchylony). 

 

3. Centrum podejmuje działania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji 

zawodowej. 

1)  (Uchylony); 

2)  (Uchylony); 

3)  (Uchylony); 

4)  (Uchylony); 

5)  (Uchylony); 

6)  (Uchylony); 

7)  (Uchylony); 

8)  (Uchylony); 

9)  (Uchylony); 

10) (Uchylony); 

11) (Uchylony); 

12) (Uchylony); 

13) (Uchylony); 

14) (Uchylony); 

15)(Uchylony); 

16) (Uchylony)  

17)(Uchylony); 

18) (Uchylony); 

19)(Uchylony). 

 

 

Rozdział 3 

Sposoby realizacji zadań w Centrum 

§ 5. 

1. Zadania w Centrum realizowane są zgodnie z zapisami w statutach: 

Medycznej Szkoły Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle, 

Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Jaśle, 
Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jaśle.  

 

§ 6. 

1. Szkoła zapewnia opiekę wychowawczą, pedagogiczną psychologiczną nad słuchaczami 

poprzez: 

1) powierzenie przez Dyrektora jednemu z nauczycieli uczących w Centrum oddziału 

szczególnej opiece wychowawczej. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy 

wskazane jest, aby nauczyciel funkcję tę pełnił w ciągu całego etapu edukacyjnego 

danego oddziału; 

2) Dyrektor Centrum może podjąć decyzję o zmianie nauczyciela pełniącego funkcję 

opiekuna oddziału na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru 

pedagogicznego; 



3) Zapewnienie pomocy słuchaczom znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej 

zgodnie  z odrębnymi przepisami; 

4) Dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do 

możliwości i potrzeb ucznia; 

5) rozwój zdolności słuchacza w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć 

pozalekcyjnych; 

6) wspieranie słuchacza w przygotowaniach do olimpiad i konkursów; 

7) realizację zadań opiekuńczych dla słuchaczy o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. 

2) Zadania oraz sposób ich realizacji przez nauczyciela – wychowawcy (opiekuna oddziału) 

określają statuty: 

1) Medycznej Szkoły Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle; 

2) Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Jaśle; 
3) Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jaśle.  

 

§ 7. 

1. (Uchylony) 

2. (Uchylony) 

3. Centrum realizuje zadania obronne, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony 

cywilnej. 

4. W centrum utworzono stanowisko do spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, 

obrony ludności i obrony cywilnej. 

5. Centrum realizuje zadania ochrony informacji niejawnych. 

6. W centrum powołano pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych. 

 

§ 8. 

1. Centrum zapewnia słuchaczom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych 

przez Centrum, poprzez: 

1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w statutach: 

a)  Medycznej Szkoły Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle; 

b) Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Jaśle; 
c) Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jaśle.  

 

2) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia higieniczny tryb nauki;  

3) przestrzeganie liczebności grup; 

4) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami; 

5) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów - kontroli 

obiektów dokonuje Dyrektor szkoły co najmniej raz w roku; 

6) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji; 

7) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 

8) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym 

zsuwaniem się po nich;  

9) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad słuchaczami uczestniczącymi 

w imprezach i wycieczkach poza terenem szkoły; 

10)  przeszkolenie nauczycieli i innych pracowników Centrum w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy; 

11)  objęcie budynku i terenu szkolnego nadzorem kamer; 

12)  zapoznanie z procedurami ewakuacji, postępowania w razie wypadku, procedurami 

postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożeni oraz ich przestrzeganie. 



2. Centrum organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny - 

zawartymi w odrębnych przepisach, zwracając uwagę na stan sprzętu i środków 

dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno – sanitarne w miejscu prowadzenia 

zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne. 

3. Pracownicy Centrum, w tym pracownicy administracji i obsługi w czasie wykonywania 

swoich zadań zawodowych są zobowiązani kierować się dobrem słuchacza i troszczyć się 

o jego bezpieczny pobyt w szkole. 

 

§ 9. 

Zasady sprawowania opieki w trakcie wycieczek organizowanych przez Centrum określa 

Regulamin wycieczek. 

 

 

Rozdział 4 

Organy Centrum i ich kompetencje 

§ 10. 

1. Organami Centrum są: 

1) dyrektor, 

2) rada pedagogiczna, 

3) samorząd słuchaczy. 

2. Organy Centrum działają i podejmują decyzję w granicach swych kompetencji  

określonych w Ustawie o Systemie Oświaty, Ustawie Prawo Oświatowe i przepisach 

wykonawczych wydanych na ich podstawie oraz w Statucie Medycznej Szkoły 

Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle, Statucie Policealnej Szkoły Medyczno-

Społecznej dla Dorosłych w Jaśle oraz Statucie Podkarpackiego Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Jaśle.  

§ 11. 

Centrum kieruje dyrektor, który realizuje zadania określone w przepisach szczególnych, 

Statucie Centrum, Statucie Medycznej Szkoły Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle, 

Statucie Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Jaśle oraz Statucie 

Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jaśle.  

§ 12. 

1. W Centrum tworzy się następujące stanowiska kierownicze: 

1) wicedyrektor, jeżeli szkoła liczy co najmniej 12 oddziałów; 

2) kierownik szkolenia praktycznego zależenie od potrzeb i zgodnie 

z obowiązującymi przepisami; 

3) kierownika działu administracyjno-gospodarczego; 

4) głównego księgowego. 

2. Szczegółowy zakres zadań stanowisk, o których mowa w ust. 1 określa dyrektor 

Centrum. 

3. Dyrektor Centrum, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe 

stanowiska kierownicze. 

 
§ 13. 

1. W Centrum działa rada pedagogiczna wspólna dla wszystkich jednostek oświatowych 

wchodzących w skład Centrum, która jest kolegialnym organem Centrum w zakresie jej 



statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Skład oraz zasady działania rady pedagogicznej określa art. 69 ustawy Prawo Oświatowe. 

3. Kompetencje stanowiące oraz opiniujące Rady Pedagogicznej Centrum określają 

odrębne przepisy art. 70 i art 90 ustawy Prawo Oświatowe oraz Statut Medycznej Szkoły 

Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle, Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej 

dla Dorosłych w Jaśle oraz Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jaśle. 
 

§ 14. 

1. W Centrum działa jeden Samorząd Słuchaczy wspólny dla wszystkich jednostek 

oświatowych wchodzących w skład Centrum, który tworzą wszyscy uczniowie i 

słuchacze Centrum. 

2. Zasady działania samorządu słuchaczy określa art. 85 ustawy Prawo Oświatowe. 

3. Samorząd słuchaczy wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynowanie 

działań wolontariackich, zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespół 

uczniowski/słuchaczy poszczególnych oddziałów. Szczegółowe zasady wolontariatu określa 

Regulamin Wolontariatu będący odrębnym dokumentem.  

§ 15. 

1. Organy Centrum współdziałają ze sobą w zakresie realizacji zadań statutowych  szkoły, 

wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach zgodnie 

z kompetencjami. 

2. Uchwały poszczególnych organów są jawne. 

3. Bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Centrum, o podejmowanych 

działaniach lub decyzjach organizuje dyrektor Centrum. 

4. Sprawy sporne pomiędzy organami rozstrzyga dyrektor Centrum. W przypadku,  gdy 

jedną ze stron sporu jest dyrektor, organem rozstrzygającym  jest organ prowadzący. 

 

 

 

 

Rozdział 5   

Organizacja kształcenia w Centrum 

§ 16. 

1. Zasady organizacji kształcenia oraz formy działalności dydaktyczno- wychowawczej 

określa odpowiednio Statut Medycznej Szkoły Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla 

w Jaśle, Statut Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Jaśle oraz Statut 

Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jaśle. 

2. Centrum może prowadzić również inne zajęcia edukacyjne niż wymienione w ust.1. 

 
§ 17. 

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz 

ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji  roku szkolnego. 

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 



określa arkusz organizacji Centrum opracowany przez dyrektora Centrum. 

3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji Centrum - 

dyrektor Centrum z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala 

rozkład zajęć określający organizację zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych 

edukacyjnych i konsultacji. 

 

§ 18. 

1. Szczegółowe zasady organizacji kształcenia określają odpowiednio Statuty: Medycznej 

Szkoły Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle, Policealnej Szkoły Medyczno-

Społecznej dla Dorosłych w Jaśle oraz Podkarpackiego Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Jaśle. 

2. Szczegółowe zasady organizacji praktycznej nauki zawodu określają odrębne przepisy 

oraz Statut Medycznej Szkoły Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle, Statut 

Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Jaśle oraz Statut 

Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jaśle. 

3. Szczegółowe zasady organizowania i prowadzenia kształcenia ustawicznego określają 

odrębne przepisy. 

 

 

Rozdział 6  

Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania 

 

§19. 

1. Warunki i sposób oceniania klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania egzaminów określają odrębne przepisy. 

2. Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów i słuchaczy określają 

odpowiednio Statut Medycznej Szkoły Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle, 

Statut Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Jaśle. 

3. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminów określają odrębne przepisy. 

 

 

 

Rozdział 7 

Zasady rekrutacji 

§ 20. 

Szczegółowe zasady rekrutacji określają przepisy Ustawy - Prawo Oświatowe, w oparciu 

o które dyrektor Centrum opracowuje regulamin rekrutacji. 

 

 

Rozdział 8  

Nauczyciele i inni pracownicy Centrum 

 

§21. 

1. W Centrum zatrudnieni są: 

1) pracownicy pedagogiczni; 

2) pracownicy administracyjni i obsługi. 



2. Zasady wynagradzania, warunki pracy, prawa i obowiązki wszystkich pracowników 

Centrum określają stosowne przepisy. 

3. Zakres zadań pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi, 

w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów i słuchaczy określają 

przepisy szczegółowe oraz odpowiednio Statut Medycznej Szkoły Policealnej im. prof. 

Rudolfa Weigla w Jaśle, Statut Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych 

w Jaśle oraz Statut Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jaśle. 

4. Szczegółowy zakres zadań pracowników administracji i obsługi określa dyrektor 

Centrum. 

 

§ 22. 

 

Statut Medycznej Szkoły Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle, Statut Policealnej 

Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Jaśle oraz Statut Podkarpackiego Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Jaśle określają odpowiednio: 

1) prawa i obowiązki uczniów i słuchaczy; 

2) rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów i słuchaczy oraz tryb 

odwoływanie się od kary, przypadki, w których rada pedagogiczna może podjąć 

uchwałę upoważniającą dyrektora Centrum do skreślenia ucznia lub słuchacza z listy 

uczniów bądź listy słuchaczy; 

3) warunki pobytu w Centrum zapewniające uczniom i słuchaczom bezpieczeństwo. 
 

§ 23. 

1. W Centrum działa biblioteka służąca realizacji zadań edukacyjnych i dydaktyczno-

wychowawczych. 

2. Do zadań biblioteki należy w szczególności: 

1) gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów; 

2) gromadzenie informacji naukowo-technicznych dla potrzeb kształcenia, dokształcania 

i doskonalenia; 

3) dbanie o zbiory i ich konserwację; 

4) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych; 

5) prowadzenie działalności informacyjnej; 

6) przygotowanie słuchaczy do korzystania z różnych źródeł informacji; 

7) współdziałanie z innymi bibliotekami, placówkami kulturalno-oświatowymi;  

w szczególności w zakresie edukacji kulturalnej i informacyjnej słuchaczy; 

8) pomoc w wyszukiwaniu informacji. 

3. Biblioteka posiada odrębne pomieszczenie w siedzibie Centrum. Posiada wypożyczalnię, 

czytelnię i stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. 

4. W Centrum zatrudniony jest nauczyciel-bibliotekarz. Do obowiązków nauczyciela-

bibliotekarza należy w szczególności: 

udostępnianie zbiorów w wypożyczalni, czytelni i udostępnianie Internetu; 

1)  prowadzenie działalności informacyjnej i propagandowej dotyczącej biblioteki, jej 

zbiorów i czytelnictwa; 

2)  udzielanie porad w doborze literatury; 

3)  prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego, edukacji 

czytelniczej i medialnej; 

4)  współpraca z opiekunami, nauczycielami przedmiotów, w realizacji zadań dydaktyczno-

wychowawczych, rozwijaniu kultury czytelniczej i przygotowaniu do samokształcenia, 



5)  prowadzenie informacji naukowo–technicznej dla potrzeb kształcenia, dokształcania 

i doskonalenia; 

6)  gromadzenie zbiorów – zgodnie z profilem programowym i potrzebami Szkoły; 

7)  ewidencja zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

8)  opracowanie zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne; 

9)  selekcja zbiorów; 

10)  organizacja udostępniania zbiorów; 

11)  organizacja warsztatu informacyjnego. 

5. Nauczyciel-bibliotekarz: 

1)  odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów; 

2)  współpracuje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów; 

3)  sporządza plan pracy oraz okresowe i roczne sprawozdania z pracy; 

4)  prowadzi statystykę wypożyczeń; 

5)  doskonali warsztat pracy. 

 

§ 24. 

1. W Centrum funkcjonuje wewnątrzszkolny system poradnictwa i informacji zawodowej, 

który obejmuje: 

1) rozpoznawanie własnych zasobów osobistych ucznia/słuchacza i wykorzystywanie ich 

w kształtowaniu i planowaniu własnej drogi zawodowej; 

2) kształtowanie postawy zorientowanej na zdobywanie wiedzy przez całe życie i rozwój 

własnej osobowości; 

3) kreowanie postaw aktywnych przezwyciężających bierność zawodowa i społeczna 

oraz uczenia sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi; 

4) doradztwo w zakresie odnalezienia się na rynku pracy; 

5) pomoc w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej. 
 

2. Centrum współpracuje w zakresie doradztwa z instytucjami kompetentnymi w zakresie 

kształtowania kariery zawodowej. 

3. Doradztwo może mieć formę: 

1) indywidualnych rozmów z słuchaczami; 

2) szkoleń, prelekcji, warsztatów i innych form działania. 

 

 

§25 
1. W Centrum organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. 

2. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej słuchaczowi 

określone zostały w Statucie Medycznej Szkoły Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla 

w Jaśle, Statucie Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Jaśle. 

 

§26 

1. Centrum używa pieczęci urzędowych, tablic i innych pieczęci zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

2. Centrum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. 

3. Na świadectwach i innych dokumentach wydawanych przez Centrum używa się nazwy: 

odpowiednio Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Jaśle - Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle lub Medyczno-

Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle - Policealna 



Szkoła Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w Jaśle bądź Medyczno-Społeczne Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle – Podkarpackie Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Jaśle. 

4. Centrum jest jednostką budżetową. 

5. Centrum może pozyskiwać środki finansowe na działalność statutową zgodnie  

z odrębnymi przepisami. 

6. Zasady prowadzenia przez Centrum gospodarki finansowej i materiałowej określają 

odrębne przepisy. 

7. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Dokumenty z zakresu działania szkoły udostępnia się w siedzibie szkoły w godzinach 

urzędowania. 

8. Zmiany w Statucie uchwala rada pedagogiczna. 

 


