STATUT
Szkoły Akupunktury Tradycyjnej
im. Michała Boyma w Bydgoszczy
I.

Postanowienia ogólne
§1

Szkoła Akupunktury Tradycyjnej im. Michała Boyma w Bydgoszczy (nazywana
dalej Szkołą) prowadzona jest przez Zerbst & Partners sp. z o. o. z siedzibą w
Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 27-29, 85-130 Bydgoszcz.
§2
Szkoła działa na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
nr 0000862473 (PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie
indziej niesklasyfikowane) oraz niniejszego statutu. Szkoła posiada akredytację
Polskiego Stowarzyszenia Akupunkturzystów Zawodowych do prowadzenia
nauczania w zawodzie akupunkturzysty.
§3
Szkoła posługuje się dwiema pieczęciami okrągłymi – dużą i małą.
§4
Szkoła spełnia funkcje edukacyjną, dydaktyczną, wychowawczą i kulturotwórczą.
§5
Szkoła kształci w cyklu zaocznym na podbudowie szkoły średniej lub uczelni
wyższej.
§6
Szkoła jest placówką kształcenia o charakterze świeckim z zasadami demokracji,
wolności i sprawiedliwości oraz poszanowaniem tolerancji światopoglądowej i
wyznaniowej.

§7
Siedziba szkoły znajduje się w Bydgoszczy, przy ulicy Grudziądzkiej 27-29, 85-130
Bydgoszcz. Organem założycielskim szkoły i podmiotem odpowiedzialnym jest
Zerbst & Partners sp. z o. o.
II.

Cele i zadania szkoły
§8

Kształcenie ma na celu rozwój i zdobycie przez słuchaczy nowych umiejętności
zawodowych, teoretycznych i praktycznych, niezbędnych do wykonywania
zawodu akupunkturzysty.
§9
Szkoła zapewnia słuchaczom zdobycie wiedzy poprzez:
¾ wykwalifikowaną kadrę naukowo – pedagogiczną;
¾ nowoczesne programy, metody i techniki nauczania;
¾ racjonalną pracę własną i zespołową;
¾ partnerską i bezstresową formę współdziałania wykładowców i słuchaczy;
§10
Szkoła kształci w zawodzie: akupunkturzysta – kod zawodu 323001.
Nauka w Szkole trwa trzy lata i odbywa się w systemie zaocznym
(weekendowym) wg programu zatwierdzonego przez Radę Naukową Szkoły oraz
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Akupunkturzystów Zawodowych.
Podstawą przyjęcia do Szkoły jest złożenie podania o przyjęcia do szkoły i opłata
czesnego oraz podpisanie przez słuchacza umowy o pobieranie nauki.
§11
Szkoła może realizować cele i zadania statutowe również poprzez współpracę z
instytucjami naukowymi, kulturalnymi i społecznymi z kraju i zagranicy, tworząc
optymalne warunki do osiągnięcia efektów swojej działalności dydaktycznej.

III.

Organy Szkoły oraz ich zakres działania
§12

Organami Szkoły są:
¾ Dyrektor Szkoły;
¾ Zastępca dyrektora Szkoły;
¾ Rada Naukowa.
§13
Dyrektor Szkoły:
¾ reprezentuje Szkołę;
¾ organizuje rekrutację do Szkoły;
¾ odpowiada za BHP na terenie Szkoły;
¾ zatrudnia i zwalnia pracowników Szkoły;
¾ dba o prestiż i dobre imię Szkoły.
§14
Zastępca dyrektora Szkoły
¾ reprezentuje Szkołę;
¾ kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną i szkoleniową Szkoły;
¾ odpowiada za zaopatrzenie w pomoce naukowe, podręczniki, sprzęt
informatyczny i dydaktyczny;
¾ dba o prestiż i dobre imię Szkoły;
§15
Rada Naukowa
Rada Naukowa działa kolegialnie, zbierając się w miarę potrzeb.
W skład Rady wchodzą:
¾ Zastępca dyrektora Szkoły;
¾ Konsultant pedagogiczny;
¾ Konsultant medyczny.

§16
Rada Naukowa działa z zakresie statutowych celów funkcjonowania placówki.
Do podstawowych zadań Rady Naukowej należą:
¾ opiniowanie i zatwierdzanie programów szkolenia zawodowego;
¾ opiniowanie projektów rozwoju Szkoły;
¾ opiniowanie w sprawach zatrudnienia i zwalniania pracowników Szkoły,
rozstrzygania spraw niemieszczących się w kompetencjach innych
organów Szkoły.
IV. Organizacja Szkoły
§17
Podstawą prawną działalności szkoły wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nr
0000862473 (PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane), oraz niniejszy statut.
§18
Absolwenci szkoły po uzyskaniu zaliczenia ze wszystkich przewidzianych w
programie nauczania egzaminów teoretycznych i praktycznych otrzymują
dyplom ukończenia szkoły z prawem wykonywania zawodu potwierdzony przez
Polskie Stowarzyszenie Akupunkturzystów Zawodowych.
V. Obowiązki i prawa pracowników szkoły
§19
Wykładowcy mają obowiązek prowadzić prace dydaktyczne w zakresie
nauczanego przedmiotu zgodnie z nowoczesnymi metodami i formami pracy
dydaktycznej.
Do obowiązków pracowników Szkoły należą ponadto:
¾ sumienne, rzetelne i systematyczne prowadzenie zajęć;
¾ realizowanie przyjętego programu nauczania;
¾ życzliwy i indywidualny stosunek do każdego słuchacza;
¾ podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
¾ przestrzeganie zasad BHP na terenie Szkoły.

§20
Obowiązki i prawa pracowników Szkoły określa aktualne prawo pracy oraz
przyjęty przez nich zakres obowiązków.
§21
Sprawy dyscyplinarne i porządkowe rozpatrywane są zgodnie z obowiązującym
Kodeksem Pracy.
VI. Obowiązki i prawa słuchaczy Szkoły
§22
Słuchaczem Szkoły mogą zostać absolwenci szkół średnich i wyższych w wyniku
postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego przez szkołę.
§23
Słuchacze Szkoły mają obowiązek:
¾ systematycznie uczęszczać na zajęcia;
¾ systematycznie pracować nad wzbogacaniem swojej wiedzy;
¾ reprezentować nienaganną postawę moralną i etyczną;
¾ wypełniać postanowienia wynikające z zapisów umowy o pobieranie
nauki.
§24
Słuchacze Szkoły mają prawo:
¾ do nieobecności nieusprawiedliwionej na 10% zajęć;
¾ do informacji o dotyczących ich zmianach przepisów prawnych;
¾ o korzystania z urządzeń szkolnych w sposób właściwy i zgodny z ich
przeznaczeniem;
¾ do egzaminu poprawkowego oraz komisyjnego.
Skład komisji powołuje doraźnie dyrektor Szkoły.

VII. Zasoby materialne Szkoły
§25
Zasoby finansowe Szkoły pochodzą z:
¾ opłat semestralnych dokonywanych przez słuchaczy;
¾ zapisów, dotacji, subwencji, darowizn;
¾ środków przeznaczonych przez właściciela Szkoły;
¾ własnej działalności gospodarczej.
§26
Środki finansowe potrzebne do funkcjonowania Szkoły gromadzone są na
rachunku bankowym prowadzonym przez wskazany przez Szkołę bank.
§27
Nauka w Szkole jest płatna. Zasady i terminy płatności określa właściciel Szkoły
w umowie o pobieranie nauki.
Szkoła może korzystać ze wsparcia finansowego i materialnego oraz usług osób,
instytucji, organizacji, stowarzyszeń i fundacji.
Bydgoszcz, 30 stycznia 2022 r.

