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REGULAMIN KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH 

ZŁOTNIK-JUBILER, KOWAL 

PROWADZONYCH PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 31 IM. JANA KILIŃSKIEGO 

W WARSZAWIE 

 

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1.1 

Organizatorem kwalifikacyjnych kursów zawodowych jest Zespół Szkół Nr 31 im. Jana Kilińskiego w 

Warszawie przy ul. Felińskiego 13. 

1.2 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy zwany dalej kursem prowadzony jest w zakresie kwalifikacji: 

- S.1. Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich (złotnik-jubiler), 

- K.1. Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich (kowal).  

1.3 

Zajęcia prowadzone w ramach kursu są bezpłatne. 

 

2. ORGANIZACJA KURSU 

2.1 

Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem planu zajęć.  

2.2 

Zajęcia teoretyczne kursu odbywają się w salach dydaktycznych Zespołu Szkół nr 31 im. Jana 

Kilińskiego w Warszawie przy ulicy Felińskiego 13 w Warszawie. 

2.3 

Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach kształcenia zawodowego mieszczących się w Zespole 

Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie przy ulicy Felińskiego 13 w Warszawie 

oraz pracowniach rzemieślniczych.  
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2.4 

Realizacja kursu przebiega zgodnie z programem kursu.  

2.5 

Prowadzącymi zajęcia są nauczyciele i mistrzowie specjaliści  posiadający doświadczenie w zakresie 

złotnictwa i jubilerstwa oraz kowalstwa.  

2.6 

Jedna godzina zajęć teoretycznych trwa 45 minut. Zajęcia praktyczne odbywają się 

w blokach 5 godzinnych.  

2.7 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kurs zobowiązani są złożyć  kartę zgłoszeniową w formie 

papierowej w sekretariacie szkoły (wg wzoru umieszczonego na stronie szkoły). 

2.8 

Przebieg kursu dokumentowany jest w:  

 dziennikach zajęć, 

 protokołach egzaminacyjnych.  

 

2.9 

O zakwalifikowaniu na kurs decyduje powołana przez Organizatora kursu Komisja Rekrutacyjna. 

Podstawą przyjęcia jest kolejność zgłoszenia.  

2.10 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu przy niewystarczającej liczbie słuchaczy.  
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3. PRAWA I OBOWIĄZKI KURSANTA 

3.1 

Uczestnicy mają prawo do: 

 zdobywania wiedzy i właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, 

 uzyskania informacji dotyczącej organizacji kursu, 

 konsultacji z Kierownikiem kursu w godzinach dyżurów, 

 

3.2 

Uczestnicy zobowiązani są znać i przestrzegać postanowienia regulaminu kursu, a w szczególności:  

 uczestniczyć w zajęciach przewidzianych programem kursu,  

 dbać o dobre imię szkoły, 

 odnosić się z szacunkiem do prowadzących zajęcia oraz innych pracowników szkoły, 

 dbać o zdrowie i życie swoje i innych oraz higienę osobistą i estetyczny wygląd, 

 przestrzegać obowiązujących w pracowniach przepisów BHP i PPOŻ, 

 dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne oraz innych, 

 złożyć w terminie prace kontrolne, które są warunkiem dopuszczenia do egzaminów 

semestralnych,  

 powiadomić Organizatora o zmianie adresu i innych wcześniej podanych danych 

osobowych, 

 zaopatrzyć się w podstawowe narzędzia i materiały, o których mowa będzie na spotkaniu 

organizacyjnym rozpoczynającym kurs (narzędzia oraz materiały niezbędne do realizacji 

programu).  

3.3 

Za zniszczenia i szkody wyrządzone na terenie szkoły i w innych podmiotach kształcenia 

praktycznego odpowiadają kursanci. 

3.4 

Podczas zajęć nie wolno używać telefonów i innych urządzeń elektronicznych.  

3.5 

Zajęć nie wolno filmować, fotografować ani nagrywać bez zgody prowadzących. 
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3.6 

Na teren szkoły nie wolno wnosić niebezpiecznych narzędzi i substancji, narzędzi obrony osobistej 

i przedmiotów mogących spowodować zagrożenie zdrowia, życia i bezpieczeństwa swojego i innych. 

3.7 

Osoba uczestnicząca w kursie zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku:  

 niepodjęcia kursu;  

 nieuzupełnienia wymaganych dokumentów;  

 nieuzyskania zaliczeń z wymaganych programem kursu zajęć, egzaminów oraz prac 

semestralnych, 

 

4. ZAKRES OBOWIĄZKÓW PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA 

4.1 

Prowadzący zajęcia mają obowiązek realizować program kursu zgodnie z planem zajęć. 

4.2 

Prowadzący zajęcia mają obowiązek przedstawić wymagania i kryteria zaliczania materiału nauczania. 

4.3 

Prowadzący zajęcia mają prawo zgłaszania do Kierownika kursu wszelkich uwag dotyczących 

organizacji i przebiegu zajęć. 

 

5. ZAKRES OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA KURSU 

5.1 

Kierownik kursu ma obowiązek nadzorowania przebiegu, poziomu i sposobu prowadzenia zajęć 

dydaktycznych. 

5.2 

Kierownik kursu ma obowiązek rozwiązywać problemy kursantów i prowadzących zajęcia 

związanych z procesem dydaktycznym. 
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5.3 

Kierownik kursu ma obowiązek przedstawić uczestnikom kursu cel, program i organizację kursu oraz 

szczegółowy plan zajęć objętych programem.  

5.4 

Kierownik kursu ma obowiązek umożliwić uczestnikom dostęp do fachowej literatury oraz 

wskazywać potrzebne piśmiennictwo i inne pomoce niezbędne w procesie samokształcenia.  

5.5 

Kierownik kursu ma obowiązek zbierać opinie o przebiegu kursu. 

5.6 

Kierownik kursu ma obowiązek wnioskować do Organizatora kursu o skreślenie z listy osób 

odbywających kurs w przypadku nie uczestniczenia w zajęciach i praktykach zawodowych bez 

usprawiedliwienia.  

5.7 

Kierownik kursu ma obowiązek organizowania zaliczeń przewidzianych  

w programie. 

 

6. ZALICZENIA I EGZAMINY 

 

6.1 

Oceny bieżące, klasyfikacyjne i semestralne ustala się w stopniach według następującej skali 

stopniowej: celujący - 6, bardzo dobry – 5, dobry – 4, dostateczny – 3, dopuszczający – 2, 

niedostateczny – 1. 

6.2 

Na kursie nie ocenia się zachowania. 
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6.3. 

Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych według skali, o której mowa w pkt. 6.1, ustala się po 

każdym semestrze. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowią podstawę do 

kontynuowania nauki lub ukończenia kursu. 

6.4 

Podstawą klasyfikowania uczestnika kursu są egzaminy semestralne przeprowadzane na zakończenie 

semestru z dwóch wiodących zajęć edukacyjnych, określonych w planie nauczania, którymi są:  

- technologia prac złotniczo-jubilerskich oraz zajęcia praktyczne (dla kursu "złotnik-jubiler"), 

- technologia prac kowalskich oraz  zajęcia praktyczne (dla kursu "kowal"). 

6.5 

Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, którego frekwencja  

na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych wynosiła co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te 

zajęcia oraz który uzyskał pozytywne oceny z prac kontrolnych. 

6.6 

W przypadku otrzymania oceny negatywnej z pracy kontrolnej kursant zobowiązany jest wykonać 

ponownie prace kontrolną, której zaliczenie na ocenę pozytywną jest warunkiem dopuszczenia do 

egzaminu semestralnego. 

6.7 

- Dla kursu "złotnik-jubiler" egzamin semestralny z podstaw projektowania wyrobów złotniczo-

jubilerskich ma formę pisemną, a egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania 

praktycznego, 

- Dla kursu "kowal" egzamin semestralny z technologii prac kowalskich ma formę pisemną, a egzamin 

semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego. 

6.8 

Kursant, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w 

wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie  dodatkowym, wyznaczonym przez 

Organizatora. 
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6.9 

Kursant  może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny z jednego 

albo dwóch przedmiotów. 

6.10 

Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze. 

6.11 

Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zakończeniu 

semestru. 

6.12 

Kursy kończą się egzaminem końcowym lub pracą zaliczeniową, w której kursant powinien wykazać 

się nabytą wiedzą. Prace semestralne i końcowe pozostają w Zespole Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego 

w Warszawie i są przechowywane w archiwum.  

6.13 

Kursantowi, który ukończył kurs Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie wystawia 

świadectwo ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego. 

 

6.15 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane są na podstawie § 9 ust 2 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dziennik Ustaw 2012 Nr 34 poz. 186) w sprawie 

kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 

6.16 

Świadectwo jako druk ścisłego zarachowania podlega rejestracji.  

6.17 

Świadectwo jest wydawane kursantowi dopiero po uregulowaniu przez niego wszystkich 

przewidzianych zobowiązań wobec Organizatora. 

6.18 

Regulamin obowiązuje z chwilą rozpoczęcia kursu.   


