
 

REGULAMIN 

 Szkoły Akupunktury Tradycyjnej 

z siedzibą  

w Lisim Ogonie gm. Białe Błota, ul. Startowa 5 

 

I. Zasady ogólne 

 

Regulamin  Szkoły Akupunktury Tradycyjnej razem ze Statutem Szkoły ustala cele i 

zasady funkcjonowania szkoły. 

 Regulamin precyzuje główne prawa i powinności słuchacza oraz zasady jego 

postępowania w taki sposób, by ich zastosowanie służyło rozwojowi jego 

osobowości i umiejętności współżycia z innymi, a także umożliwiało mu osiągnięcie 

wysokiego poziomu wiedzy i sprawności intelektualnej. 

1. W procesie kształcenia Szkoła uwzględnia wartości moralne w powiązaniu z 

intelektualnymi, które są potrzebą każdego człowieka. 

2. Zadaniem szkoły jest kształcenie i rozwój uzdolnień słuchaczy zgodnie z 

predyspozycjami fizycznymi i psychicznymi, rozbudzanie zainteresowań 

oraz kształcenie świadomości i postaw twórczych. W toku nauki słuchacze  

realizują swoje zainteresowania w systemie zaocznym z zakresu 

akupunktury.  

 

 

 

 

 



II. Prawa słuchacza 

Podstawowe prawa słuchacza określone są w Statucie Szkoły.  

Słuchacz ma prawo do nieobecności nieusprawiedliwionej na 10% zajęć. 

Przerwa w zajęciach (także ferie i wakacje) jest czasem wolnym dla słuchacza.   

Szkoła powiadamia słuchaczy o dotyczących ich zmianach przepisów szkolnych.  

Słuchacz korzysta z urządzeń szkolnych w sposób określony przez szkołę i pod jej 

opieką w potrzebnym zakresie. 

Słuchacz ma prawo do egzaminu poprawkowego oraz komisyjnego. Skład komisji 

określa doraźnie Rada Naukowa Szkoły. 

Słuchacz ma prawo zdawać egzamin w terminie innym niż określony w 

harmonogramie zajęć za dodatkową opłatą. Wysokość opłaty ustala Dyrektor ds. 

administracyjno-prawnych. 

Słuchacz może przedstawić interesujące go problemy a wykładowca winien starać 

się pomóc w ich wyjaśnieniu lub rozwiązaniu.  

III. Obowiązki słuchacza. 

Rzetelny stosunek do nauki.  

Uczestniczenie we wszystkich zajęciach szkolnych przewidzianych programem 

dydaktyczno-wychowawczym. 

Postępowanie zgodne z zasadami etyki.  

Dbałość o kulturę osobistą, czystość i wygląd.  

Dbałość o szkołę i jej dobre imię.  

Niezwłoczne powiadomienie personelu szkoły o zagrożeniach dla zdrowia lub życia 

w szkole i otoczeniu.  

Słuchacz ma obowiązek zaliczenia całości materiału z zajęć na których był 

nieobecny. 

 

IV. Zakazy 

Słuchaczom Szkoły zabrania się w szkole: 

- używania i posiadania narkotyków oraz innych środków odurzających  

- picia napojów alkoholowych  

- palenia tytoniu 

- używania telefonów komórkowych (podczas trwania zajęć) 

- nagrywania audio-video i fotografowania podczas zajęć 



V. Kary 

W szkole mogą być stosowane następujące kary:  

- upomnienie słowne;  

- nagana;   

- zawieszenie w prawach słuchacza - przez dyrektora szkoły;  

- usunięcie ze szkoły - przez właścicieli szkoły po zapoznaniu się z opinią Rady 

Naukowej.  

Słuchaczowi przysługuje odwołanie w terminie 3 dni od nałożenia kary:  

- upomnienia i nagany - do dyrektora szkoły 

- zawieszenie w prawach słuchacza – do właściciela szkoły 

Wysokość (rodzaj) kary uzależnia się od:  

- czynu,  

- powtarzalności nagannego zachowania,  

- winy,  

- przewidywanego wpływu kary na eliminację nagannego zachowania u 

ukaranego i innych potencjalnych sprawców.  

 

VI. OPŁATY 

Całość kosztów utrzymania szkoły ponoszą słuchacze. 

Są to:   

- wpisowe - wpłacane w chwili składania podania o przyjęcie do Szkoły  

- opłata semestralna - za każdy semestr nauki począwszy od 1-ego do 

ostatniego roku nauki.  

Wysokość wszelkich opłat określają właściciele Szkoły.  

Przerwanie nauki w danym semestrze nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty 

semestralnej za okres do końca tego semestru. 

Właściciele Szkoły mogą zwolnić z opłat, jeżeli przerwanie nauki nastąpiło z 

przyczyn losowych. 

Niniejszy regulamin otrzymuje każdy słuchacz szkoły  potwierdzając przyjęcie jego 

zasad własnoręcznym podpisem na liście podpisów. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie 

przepisy kodeksu cywilnego. 

 

Lisi Ogon, dnia 03.04.2006r. 


